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Zpráva o činnosti rady MČ pro 14. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 13. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedáních a 1 mimořádném
zasedání a přijala 68 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.

68. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 14.10.2013
Na tomto zasedání rada přijala 32 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
MČ Praha 19 byla přijata mezi členy Asociace měst pro cyklisty.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Probíhá rekonstrukce komunikace Hornopočernická. Nákladní doprava je vedena náhradní trasou po
komunikaci Vinořská.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. Dne 17. září schválila Rada HMP přidělení finančních prostředků na vznik městské
železniční linky S34. Linka byla 1. října uvedena do zkušebního provozu. Několikaleté úsilí Kbel a dalších
městských částí na posílení provozu na železnici bylo úspěšné. OŽPD zajistil distribuci informačního letáku
do kbelských domácností a průběžně sleduje využití linky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Tajemník informuje:
1. Průběžně je zpracovávána projektová dokumentace projekční kanceláři Ačtyřka.
2. Dne 10.10.2013 se konala porada projektanta a pracovní skupiny (místostarostka I. Šestáková,
tajemník, Ing. Peterková, Ing. Nejedlá, Ing. Tejrovský, pí. Lipoldová, pí. Pokorná, p. Opletal, pí.
Pavlátová).
3. Zhotovitel dřevostavby již připravuje potřebné dřevo.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá tajemníkovi průběžně informovat o postupu prací
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
1. senioři z klubu důchodců hned začátkem září strávili týden na ozdravném pobytu
2. sportovní akce v Čakovicích - s názvem Senioráda v pátek 13.9.2013 – kbelští senioři obsadili
v celkovém pořadí druhé místo. Za vzornou sportovní reprezentaci Kbel všem poděkoval p. starosta,
3. dne 02.10.2013 proběhlo setkání p. starosty s členy Klubu seniorů. P. starosta informoval o
problematice budování a financování nové školy a zároveň představil nového ředitele ZŠ Mgr.
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Tomáše Huška, který seznámil seniory se svou koncepcí komunitní školy a členy klubu pozval ke
společné činnosti v rámci kbelské komunity,
4. pro seniory z Klubu důchodců a STP Městská část pořádá 20.11.2013 v DS Mladoboleslavské
koncert - v podání paní zpěvačky M. D. a L. K. zazní známé Cigánské melodie od Antonína Dvořáka
aj.(viz příloha-pozvánka na akci),
5. pozvánka všem seniorům, ale nejen jim patří též na adventní koncert uspořádaný 7.12.2013 v
kostele sv. Alžběty,
6. mezi seniory zazněl požadavek na opravu elektronických zámků a případné možnosti vylepšit
možnosti otvírání hlavních dveří ze svého bytu např. s kamerovým systémem - vše se řeší po
stránce finanční,
7. i nadále probíhá pravidelné rehabilitační cvičení Klubu aktivních balónků,
8. ve spolupráci s ved.OŽPD dostali členové kbelští senioři z klubů možnost nákupu podzimních květin
za zvýhodněné ceny,
9. se zástupkyněmi klubů seniorů probíhá úzká spolupráce, pravidelně jim zasíláme
zajímavosti, pozvánky na různé akce pro seniory, do divadel, nabídky produkce, výstavy atd.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení je činnost NCA včetně zájmových
kurzů je organizována v rozsahu otevíracích hodin, a o činnosti jsou kbelští občané detailně informováni
v rámci webu www.coolkbely.cz
Nad rámec tohoto byly realizovány či probíhají přednášky a akce zmíněné již v minulých usneseních Rady,
kdy nově je mimo tvůrčích činností připravována i sportovní akce se sociálním přesahem s p názvem „Mezi
slepými jednooký králem?“ (leták viz příloha), což je simultánní partie kbelského hráče proti šesti
nevidomým šachistům z oddílu zrakově postižených TJ Zora Praha, která vzniká na podporu Mezinárodního
dne bílé hole.
Akce má podtrhnout a ukázat kbelské mládeži lidský rozměr práce s postiženými a jejich leckdy
neočekávané schopnosti, kdy v tomto ohledu byla k přípravě akce přizvána i organizace kbelského klubu
invalidů, která zatím svou součinnost nepotvrdila.
Bezpečnostní ředitel dává Radě na zvážení přijetí sponzorského daru pro účely činnosti NCA, a to v níže
uvedeném rozsahu:
NÁZEV DÁRCE
pí. M. F.

DAROVANÁ ČÁSTKA
200

usnesení: Rada
bere na vědomí a
přijímá sponzorský dar ve výši 200,- Kč a
ukládá vedoucímu EO navýšit o tuto částku rozpočtovou kapitolu 3541 protidrogová prevence a
Usnesení č. 371/12/OMIBNH – Projekt „MKC“
Žádost o stavební povolení byla podána, následně odbor výstavby řízení přerušil z důvodu doplnění průkazu
energetické náročnosti budov a doplnění projektové dokumentace o vyhřívání hran stupňů vnějšího
schodiště. Projekční kanceláři byla zaslána k vyjádření jak energetická optimalizační studie studie, tak i
požadavek na doplnění projektové dokumentace o vyhřívání hran schodiště.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Dne 25.9.2013 proběhlo jednání komise (příloha č. 5.
Komise navrhuje vytvořit obrazovou přílohu ke Kronice obce ve formě svázání výtisků časopisu Kbelák č. 1 –
50 (jsou to roky 2005 – 2014). Výhodou jsou podrobné informace z dění Kbel v dané době, které nejsou
uvedeny jinak v zápisech v kronice, a to včetně fotografií.
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Dále se komise zabývala návrhem tajemníka na postavení repliky kapličky ve Kbelích – řešeno
v samostatném usnesení rady.
usnesení: Rada
schvaluje obrazovou přílohu ke Kronice obce ve formě svázání výtisků časopisu Kbelák
č. 1 – 50 a
ukládá tajemníkovi toto zajistit.
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o VFP a o dotace na sociální péči na rok 2013
Pro Občanské sdružení Model Klub Kbely byla pro rok 2013 schválená VFP ve výši 15.000,- Kč na pronájem
dráhy pro RC modely. Vzhledem k tomu, že o.s. Model Klub Kbely pro letošní rok 2013 přišlo o část
pozemku, na kterém provozují klubovou činnost z důvodu ukončení nájmu společností SIT Prague a.s.,
žádají radu m.č. o změnu a rozšíření účelu čerpání dotace na rok 2013. Část dotace bude použita na úhradu
nájemného na zbylé části provozovaného pozemku a dále žádají rozšířit účel použití VFP na úhradu cen pro
členy klubu při závodech reprezentujících MČ Praha 19 (poháry, trofeje) a dále na nákup pomůcek
k provozování činnosti členů klubu a na nářadí nutné pro provoz a údržbu dráhy pro RC modely. Žádost o.s.
v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje rozšíření účelu čerpání VFP pro o.s. Model Klub Kbely kromě výdajů na pronájem dráhy pro RC
modely, také na nákup cen pro členy klubu (poháry, trofeje apod.), pomůcky k činnosti členů klubu, nářadí
pro provoz a údržbu dráhy pro RC modely.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Pan starosta opětovně jednal s prvním náměstkem primátora ohledně přidělení prostředků do rozpočtu
HMP na rok 2014. Na naše opakované naléhavé žádosti reagovala radní Štvánová a předseda FV Petr
Hulínský s odkazem na projednávání přípravy rozpočtu HMP a jeho zdrojů. Pro prvního náměstka Vávru
byla zpracována rekapitulace potřebných výdajů na výstavbu budovy ZŠ a potřebnost jeho krytí investiční
dotací včtně našeho příspěvku.
Na minulé jednání Zastupitelstva byla provedena vizualizace záměru výstavby budovy školy a prezentovány
její parametry. Záměr jak v elektronické tak tištěné podobě zpracoval Ing. arch V. Ch., kterému byla již
předtím zadána studie a zpracování variantních řešení. Ing. arch. Ch. nyní předkládá fakturu za provedené
práce.
usnesení : Rada
bere na vědomí postup starosty a
schvaluje zadání a úhradu provedené zakázky Ing. arch Ch. ve výši 290.400,- Kč. Dále
ukládá ved. EO provést převod prostředků z odvětví § 3111 pol. 6122 na tuto úhradu.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Smlouvy ke zhotovení dokumentace, komplexní administraci zadávacího řízení a dotační management
projektu s Finančním poradenstvím, s.r.o. Mgr. V. J. jsou připraveny k podpisu.
usnesení: Rada
bere na vědomí a pověřuje pana starostu/místostarostu podpisem právně prověřených smluv.
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
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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
- 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. Peterkové připravit oba výše uvedené materiály k odeslání na URM
-

Usnesení č. 685/13/OŽPD – Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Studie proveditelnosti obratiště ve třech variantách byla projednána Komisí dopravy. Komise považuje
všechny varianty za vhodné k realizaci a doporučuje, aby nejvhodnější variantu vybrala Rada. Organizace
ROPID doporučuje, aby bylo obratiště vybudováno do 1. května 2014 a k tomuto termínu je ochotna navýšit
počet spojů do zastávky Kbelský hřbitov.
OŽPD se vzhledem k zásahům do území přiklání k variantě č. 2 nebo č. 3. Varianty v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s variantou č. 1 a pověřuje vedoucí OŽPD zadáním poptávkového řízení na projektovou
dokumentaci pro územní řízení.
Usnesení č. 686/2013/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Aktuálně bezpečnostní ředitel na základě přijatých doporučenek z Úřadu práce ČR připravil návrhy
jednotlivých pracovních smluv dle vzoru uvedeného v zadávací dokumentaci projektu a očekává se jejich
uzavření ve smyslu pracovní legislativy. Realizace smluvního vztahu by měla nastat od 01.11.2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Probíhá přestavba přechodu pro chodce u Leteckého muzea podle projektu TSK.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 736/2013/PR – Vznik dětského hudebního-pěveckého sboru ve Kbelích
DHS Čmelda žádají Radu o souhlas s bezplatným využitím prostor LD Kbely– v termínech: 16.-17. listopadu
2013 za účelem uskutečnění soustředění jejich studentů a studentů tanečního studia Stream of Dance ( obě
sdružení se účastnili a budou účastnit našich kulturních akcí pro veřejnost).
usnesení: Rada
souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu LD Kbely v termínech: 16.-17. listopadu 2013 za účelem uskutečnění
soustředění studentů DHS Čmelda a studentů tanečního studia Stream of Dance.
Usnesení č. 737/2013/PR – KBELSKÉ POSVÍCENÍ
Akce proběhla úspěšně. Náklady budou vyčísleny po dodání všech faktur.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 768/13/OMIBNH - Pozemky p.č. 650/1 a 650/2 k.ú. Kbely
Usnesením ZZMČ ze dne 25.9.2013 byly vyjmuty pozemky p.č. 650/1 a 650/2, k.ú. Kbely z usnesení ZZMČ ze
dne 17. 3. 1997, byl schválen záměr prodeje těchto pozemků, byla odmítnuta nabídka manželů Doušových
ze dne 7.7.2011 a ze dne 21.6.2012, a bylo schváleno zajištění prodeje uvedených pozemků formou veřejné
transparentní dobrovolné dražby, provedené nezávislou odbornou firmou za vyvolávací cenu 5 195,- Kč/m2
( základní vyvolávací celková cena by tedy byla 1 506 550,- Kč). Bylo provedeno poptávkové řízení s
následujícím výsledkem:
firma
sídlo
Cena bez DPH
Alfa Invest MB s.r.o.
Mladá Boleslav
nepodali nabídku
Dražby CZ s.r.o.
Jablonec nad Nisou
nepodali nabídku
Dražby net s.r.o.
Olomouc
60 262,Austinová Partner s.r.o.
České Budějovice
60 262,BFT Managment a.s.
Praha 10
32 000,1. Dražební a.s.
Liberec
nepodali nabídku
Clanroya.s.
Praha 1
75 000,Doporučujeme firmu BFT Managment a.s.
usnesení : Rada
přijímá nabídku firmy BFT Managment s.r.o. na provedení dobrovolné dražby za celkovou cenu bez DPH 32
000,- a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o provedení dobrovolné dražby.
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 byly předloženy na 65. jednání Rady.
usnesení : Rada
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schvaluje nabídku firmy BG Technik CS a.s. a
pověřuje místostarostku podpisem objednávky a
ukládá místostarostce zajistit nákup dalšího povinného vybavení k člunu (např. plovací vesty)
Usnesení č. 799/13/OMIBNH - převod majetku pro MŠ Albrechtická
Z důvodu navýšení kapacity kuchyně v MŠ Albrechtická byl pořízen soubor gastronomického zařízení v
celkové ceně 146 442,- Kč (konvektomat, plynová stolička a příslušenství) Navrhujeme tento majetek
bezúplatně převést do majetku a evidence MŠ, a to formou darovací smlouvy.
usnesení : Rada
souhlasí s převodem tohoto gastronomického zařízení do majetku a evidence MŠ Albrechtická a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 800 /13/OMIBNH - průkazy energetické náročnosti budov ( PNEB)
Dle platné legislativy je naší povinností nechat vypracovat PENB u všech bytových domů. V příloze
předkládáme výsledek poptávkového řízení na vyhotovení těchto průkazů včetně jednoduchého zaměření.
firma
ArchEnergy s.r.o.
PKV Projekt s.r.o.
Enviros s.r.o.

sídlo
Plzeň
Humpolec
Praha 3

Cena vč. DPH
177 300,129 725,175 450,-

Doporučujeme firmu PKV Projekt s.r.o. Dále v příloze předkládáme návrh právně prověřené smlouvy o dílo
na provedení této zakázky.
usnesení : Rada
přijímá nabídku f. PKV Projekt s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 129 725,- Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. 825/info/13/OOS, místostar. - Zajištění předčasných voleb do PSP ČR
Informujeme Radu, že dle termínového kalendáře byly odborem starosty a občanskosprávním odb. řádně
zahájeny přípravné a další administrativní úkony spojené s výkonem státní správy a technickým zajištěním
mimořádných voleb do PSP ČR, které se uskuteční 25. a 26. 10. 2013.
usnesení : Rada
bere na vědomí.

69. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 12.11.2013
Na tomto zasedání rada přijala 19 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Byla vyznačena severní část cyklotrasy Kb-Ky v úseku Kbely-Čakovice (Polaneckého-K Sedlišti). Dále byla
vyznačena cyklotrasa A44 v úseku Kbely-Letňany (Polaneckého-Kramolínská). Vyznačení provedla TSK HMP.
Tím je dokončeno severní napojení Kbel na páteřní cyklotrasu A27.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD.
OŽPD monitoruje vytížení městské železniční linky S34, linka je dostatečně vytížena v přepravních špičkách
pracovního dne. Nejnižší vytížení je okolo poledne.
Radní Pařízek oznámil návrh na prodloužení stávající trasy linky 201 tunelem Blanka na Prahu 6, což by
výrazně zrychlilo cestu obyvatel Kbel do severozápadní části Prahy. Iniciátorem tohoto návrhu byla MČ
Praha 19.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení je činnost NCA včetně zájmových
kurzů organizována v rozsahu otevíracích hodin, a o činnosti jsou kbelští občané detailně informováni
v rámci webu www.coolkbely.cz
Aktuálně proběhne dne 16.11.2013 šachový turnaj k výročí Mezinárodního dne studentstva.
Na základě žádosti občana předkládá bezpečnostní ředitel Radě návrh umožnit dětskému klientovi NCA
narozeninovou oslavu v prostorech NCA, a to v rozsahu dvou hodin. Termín oslavy je 14.12.2013 od 14 do
16hod. Klient navrhuje refundaci nákladů na provoz NCA po dobu oslavy v rozsahu 400,- Kč.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
schvaluje možnost pořádání dětské narozeninové oslavy v NCA, a to za úhradu nákladů ve výši 200Kč/hod.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Dne 5.11.2013 proběhla kontrola plnění smlouvy, bylo zjištěno opětovné neplnění povinností vyplívajících
ze smlouvy. Dne 7.11.2013 byl odeslán dopis s termínem pro odstranění závad.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
konstatuje dlouhodobé neplnění předmětu smlouvy dodavatelskou společností, Rada
ukládá místostarostovi situaci podrobně i dále sledovat a v případě, že firma nezmění svůj přístup
k pracovním závazkům, použít vůči firmě finanční sankce. Rada dále
deklaruje svou připravenost smlouvu vypovědět z důvodu výše uvedených.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Proběhla konkretizace technické specifikace zadávací dokumentace VR pro SFŽP. Po celkovém prostudování
nákladních vozů na trhu a optimálních parametrů výběru týkajících se nákladního vozu na svoz bioodpadu a
nového požadavku na emisní normu Euro 6 a dále vzduchového odpružení zadní nápravy vozu by bylo
vhodné navýšit celkovou maximální hodnotu veřejné zakázky. Tedy cenu pro podání nabídkové ceny
zakázky vozu na svoz bioodpadu – auto, kontejnery a nástavbu teleskopického háku o cca 300 tis. s tím, že
bude samozřejmě záležet na nejnižší podané ceně a nemusí k takovémuto navýšení vůbec dojít. Prostředky
by byly použity z rozpočtu OŽPD, které byly ušetřeny díky nižší ceně zametacího vozu.
Proběhlo připomínkování celé zadávací dokumentace VR a je připraveno vyhlášení VR.
Dokumentace viz. příloha.
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s navýšením ceny z výše uvedeného důvodu a vyhlášením VR.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Stanovisko k „mapě lokalit“ i náměty pro nový ÚPn byly URM předány.
Další informace o postupu při pořizování nového Územního plánu budou předány na jednání Výboru
územního rozvoje MHMP.
Stavební úřad obdržel (viz příloha) návrh nových Pražských stavebních předpisů (OTPP) k uplatnění
připomínek v rámci projednání na odborech MHMP. Městská část tento materiál obdrží pravděpodobně
v lednu 2014 (se zapracovanými připomínkami od odborů MHMP a stavebních úřadů) a bude mít 30ti denní
lhůtu k vyjádření. S návrhem Pražských stavebních předpisů, který je zcela odlišný oproti dnes platné
vyhlášce, se seznámí pracovníci stavebního úřadu a projedná ho komise výstavby. Rada bude o
projednávání průběžně informována tak, aby případné připomínky byly v řádném termínu odeslány.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu
Usnesení č. 685/13/OŽPD – Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Dokumentace pro územní řízení obratiště Kbelský hřbitov byla objednána. Proběhla první konzultace
s projektantem.
usnesení: Rada
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bere na vědomí.
Usnesení č. 686/2013/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že k 01.11.2013 bylo v rámci projektu přijato 10 pracovníků na
realizaci úkolů pomocných a úklidových prací v rámci MČ Praha 19.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
TSK dokončila přestavbu přechodu pro chodce u Leteckého muzea.
Probíhá stavba nového přechodu pro chodce u křižovatky Mladoboleslavská×Huntířovská.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Byla doručena žádost o vynětí ze ZPF a následně postoupena na MHMP. Dále je řešena nezbytnost
komplexního hydrogeologického posouzení lokality.
usnesení: Rada
Usnesení č. 769/2013/Bezp.řed. - Projekt kbelské internetové televize
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že k 01.10.2013 byl zahájen zkušební provoz KBELY.TV, jenž by měl při
absenci technických problémů automaticky přejít od 01.01.2014 v řádné periodické vysílání.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 825/info/13/OOS, místostar. - Zajištění předčasných voleb do PSP ČR
Předčasné volby proběhly za vysoké účasti voličů. Nebyly zaznamenány žádné stížnosti.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 846/2013/PR – Žádost kbelského občana a S.S.V.Skaut o vylepšení vzhledu garáží v
Martinické
Kbelský občan - pan P.T. spolu s velitelem Skautů S.S.V.Kbely přišli s nápadem nechat namísto nevzhledných
šedých garáží v ul. Martinické – kde se nachází spousta nevhodných nápisů a nákresů na zdech - vymalovat
cokoli zajímavého – atraktivního do charakteru přírodního parku. Viz příloha č.2 -návrh.
usnesení: Rada
kvituje dobrý nápad vylepšit okolí parku malbou na garážový objekt a
ukládá jednotlivým členům Rady prověřit možnost zainteresování kbelských občanů na této akci.
Usnesení č. 847/2013/Star. – Veřejně prospěšné práce II.
Na základě rozhodnutí starosty navrhuje bezpečnostní ředitel představení zavedeného systému organizace
práce veřejně prospěšných pracovníků Radě.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
pověřuje BŘ realizací představeného systému organizace práce VPP a
vyjadřuje BŘ poděkování. Dále Rada
ukládá tajemníkovi začlenění pracovníků tohoto projektu do organizačního řádu MČ a bude Radu
informovat o případných rizicích a
ukládá vedoucímu EO udělat rozpočtovou změnu na úhradu výdajů na mzdy do doby, než budou mzdové
prostředky refundovány Úřadem práce.
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70. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.11.2013
Na tomto zasedání rada přijala 17 nových usnesení.

Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI (r. 2009)
Velmi zdárně probíhá rekonstrukce komunikace Hornopočernická. Z pohledu MČ a jejího dozoru probíhají
práce kvalitně a jsou na dobré úrovni.
Jednání OMI se nekonalo.
usnesení: Rada
ukládá odboru životního prostředí a dopravy projednat na stavbě možnost plochy zastávek Kbely sokolovna s asfaltovým povrchem (nikoliv kostky).
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
TSK vybudovala zkosený nájezd z chodníku podél Kbelské ulice do ulice Nad Klíčovem. Jde o navazující
stavební úpravu na území Prahy 9, která umožní propojit cyklostezku Mladoboleslavská dále do parku
Klíčov.
usnesení: Rada
konstatuje, že zachovala na příští rok v rámci návrhu rozpočtu částku 200 tis., která odpovídá plánu dalšího
postupu.
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr
Připravuje se smlouva o pronájmu vlastníka pozemku s provozovatelem sběrného dvora (Vin Agro – Pražské
služby a.s.).
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 279/07/OŽPD – Kontrolní den PAL
Nové jednání proběhlo v pátek 22.11.2013. Zápis je v příloze.
Dále z důvodu plánovaného prodeje celého areálu OŽPD doporučuje vydat stanovisko MČ, které bude trvat
na stávajícím využití dle územního plánu, zejména z důvodu, že v místech sanačních prací byly sanační limity
nastaveny pro stávající typ využití, nikoliv např. pro bytovou zástavbu, apod.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá OŽPD zpracovat stanovisko k budoucímu využití tohoto území z hlediska životního prostředí.
Usnesení č. 15/10/místostar. – Komise likvidační a škodní
Nové jednání komise proběhlo dne 13.11.2013, zápis v příloze č. 1. Komise v souladu s bodem 1 zápisu
předkládá radě ke schválení návrh Likvidačního protokolu (příloha č. 2) včetně soupisu vyřazovaného
majetku (příloha č. 3). Fotografie a odborné posouzení je v příloze č. 4. Jedná se o majetek, který komise
označila jako poškozený a neopravitelný, resp. jejich oprava je nerentabilní. Z tohoto důvodu komise
doporučuje radě schválit tento majetek k likvidaci.
usnesení : Rada
schvaluje návrh Likvidačního protokolu v příloze č. 2.
Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
Ze Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o
poskytnutí dotace. Rozhodnutí a smlouva jsou v příloze.
Dále byl doručen návrh dodatku smlouvy o dílo s CTS corp., s.r.o. rovněž v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje smlouvu č. 12110592 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí a dodatek smlouvy s CTS corp., s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 12110592 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a podpisem dodatku smlouvy o dílo s CTS
corp., s.r.o.
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Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
 Pro kbelské seniory byl uskutečněn 20/11 koncert s operní zpěvačkou Markétou Dvořákovou. Celá
akce se velmi vydařila, což značil plný sál lidí spolu s příjemnou atmosférou.
 Někteří senioři se aktivně zúčastnili dosud proběhlých akcí – Maškarní a hasičský ples
 Probíhá i pravidelné promítání filmů v DS Mladoboleslavské a cvičení Klubu aktivních balónků
 Senioři byli pozváni i na další akce – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, adventní koncert v kostele,
rozdávání Betlémského světla
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
HMP připravuje návrh rozpočtu, ve kterém by měly investiční prostředky v odvětví školství být zahrnuty v
jednom balíku peněz a následně rozčleněny dle potřeb na MČ. Pan starosta je ve stálém kontaktu s prvním
náměstkem primátora.
Proběhlo jednání s projektantem ohledně potřebných kroků k zajištění projektové přípravy.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Bylo vyhlášeno výběrové řízení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 685/13/OŽPD – Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Projektant informuje, že dle požadavku Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP bude projednávání
obratiště rozděleno na územní a stavební řízení. Probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Řeší se hydrogeologické posouzení lokality. Výstrojové listy stávajících čerpacích vrtů (jak a v jakém rozsahu
je nebo bylo čerpáno). Následně bude pasportem vytipováno ke sledování 5 - 10 studní a navrženy a
provedeny monitorovacích vrty ke sledování pohybu hladin. Na základě vyhodnocení by měly být stanoveny
mantinely pro možné využívání vody.
usnesení: Rada
bere na vědomí
snesení 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. 807/13/OMIBNH - žádost o dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků p.č. 655/1, 655/2 Nouzov
Záměr prodeje pozemků p.č. 655/1 a 655/2 Nouzov manželům K. je zveřejněn.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č.830/13/OMIBNH - žádost o vyjádření k projektové dokumentaci obytný soubor Nová
Toužimská na pozemku parc.č. 1938/1 k.ú. Kbely
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Ing. K. v zastoupení investora SKANSKA a.s. žádá o vyjádřejní k předložené dokumentaci pro územní řízení,
souhlas s vyjímečně přípustnou stavbou a souhlas s vypouštěním srážkových vod z komunikace a parkovišť
do potoka u komunikace Polaneckého pro akci „OS Nová Toužimská“.
Rada svým usnesením na jednání dne 12.11.2013 vyslovila souhlas, nicméně s ohledem na následné
projednávání uvedeného v komisi dopravy je nutno s tímto souhlasem vyčkat na závěry komise dopravy a
dalšího jednání s ROPIDem, Útvarem rozvoje, občany Hůlkovy a Košařovy a dalšími dotčenými osobami.
usnesení : Rada
revokuje své usnesení z 12.11.2013 a vyjádří se k žádosti po ukončení výše uvedených jednání, která řeší
usnesení OŽPD č. 41/10 - komise dopravy.
Usnesení č. 848/OKS, OMIBNH - inventarizace majetku za rok 2013
OKS předkládá příkaz starosty č. 6 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a
organizací jí zřízených za rok 2013. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne
12.12.2012 v 10.00 hodin v hlavní zasedací místnosti úřadu.
Usnesení : Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2012 u všech subjektů hospodaření
uvedených v příkazu starosty č. 6, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP,
ukládá OMIBNH :
- zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým
pokynem RHMP, a to v termínu do 31. 1. 2014,
- předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a
jejich vypořádání, a to v termínu do 20.2.2014,
ukládá ředitelům právnických osob :
- zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým
pokynem RHMP, a to v termínu do 31. 1. 2014.
Usnesení č. 854/OŽPD - Vánoční osvětlení
Montáž a demontáž vánočního osvětlení provede firma Eltodo v rozsahu 44 ks dekorů na sloupy veřejného
osvětlení + 7 stromů velkých + 2 stromy menší a zajistí rozsvícení vánočního stromu v Centrálním parku.
Montáž vánočního osvětlení :
44.760,- Kč bez DPH
Demontáž vánoč. osvětlení :
29.840,- Kč bez DPH
Provoz svícení 1. 12. 20131. 1. 2014 :
8.090,- Kč bez DPH
Celková cena bez DPH :
82.690,- Kč
DPH 21%
:
17.364,90 Kč
Celková cena vč.DPH :
100.054,90 Kč
usnesení : Rada
bere na vědomí, souhlasí a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky
Usnesení č. 858/13/místostar. - Žádost o prominutí platby za sál LD + úhrada zvukové techniky
Obvodní organizace Svazu tělesně postižených Praha 9 žádá odpuštění platby nájmu sálu Lidového domu
jako pořadatel akce Advetní odpoledne s programem dne 14. 12. 2013, které bude věnováno především
seniorům z DS Mladoboleslavská a Borovnická včetně členů svazu. Dále žádá zajištění úhrady zvukové
techniky na tuto akci.
Předsedkyně STP Obv. Praha 9 paní K. K. předkládá zprávu o činnosti za 1. pololetí letošního roku, kdy byla
předsedkyní místní organizace STP Kbely. V příloze.
usnesení : Rada
schvaluje odpuštění úhrady nájmu Svazu tělesně postižených dne 14. 12. 2013 za účelem pořádání
"Adventního odpoledne" s programem. Dále
schvaluje úhradu zajištění techniky z odvětví 6171 do výše 5.000,- Kč.
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Usnesení č. 860/2012/OT – žádost o bezplatný pronájem místnosti v DS Mladoboleslavské
Předsedkyně STP pro Prahu 9 po projednání s pí M. žádá o pronájem místnosti v II. patře v DS
Mladoboleslavské (původní kancelář komise sociální a zdravotní), z důvodu, že pí M. již tuto kancelář pro
potřeby komise sociální a zdravotní nevyužívá.
Prostor bude sloužit jako sídlo obvodní organizace Svazu těl. postižených Praha 9.
Viz příloha č. 10
Usnesení: Rada
Souhlasí s bezplatným využitím tohoto prostoru pro Obvodní organizaci STP Praha 9 a
ukládá ved. OMIBNH sepsat nájemní. smlouvu s pí K. K. – vedoucí STP pro Prahu
Usnesení č. 861/2013/PR – AKCE PRO SENIORY
Předsedkyní STP Kbely a Obvodního výboru STP pro Prahu 9 byly sděleny žádosti o pomoc s organizacípodporou jejich akcí:
4.12.2013 se koná tzv. MIKULÁŠSKÁ (viz leták v příloze č. 3) - schůzka všech členů i ostatních seniorů v LD
Kbely, kde díky sponzorskému daru 20tis.Kč zprostředkovaně přes p. zastupitele Oubrama vystupují seniory
oblíbení zpěváci Eva a Vašek.
Zde byl na žádost předsedkyně vyhotoven leták k akci, dále zajištěn technik - zvukař – dle potřeby, pro
seniory navrhuji zakoupit i malé vánoční pozornosti v počtu 300ks, ke kterým se přidá PF od zástupců
radnice. Radnice zajišťuje i animační okostýmované postavy Mikuláše, andělů a čertů na rozdávání
mikul.pozorností a další níže uvedené.
Odhadované náklady: zvukař,technik
- 4000,Příprava sálu
- 1500,Úklid před a po akci,hyg.prostředky
- 2500,Zajištění bezpečn.východu po dobu akce
- cca 1000,Občerstvení
- 15000,300ks – mikulášský balíček
- cca 11000,Výzdoba-materiál
- 3000,Šatna
- 1000,OSA
- 1000,CELKEM:
40000,14.12.2014 se koná vánoční setkání (viz leták v příloze č. 4) nejen členů STP pro Prahu 9, ale i všech dalších
zájemců z řad kbelských seniorů – pestrý program s vystoupením dětí ze ZŠ, místních kroužků, operní
zpěváci, dechová hudba a mnohá další překvapení. Zde byl na žádost předsedkyně vyhotoven leták k akci.
Vedoucí svazu požádala o podporu co se týče nákladů za technické zázemí (přípravy sálu, zvukaře,
osvětlovače), ale i částečná úhrada produkce- operních zpěváků a dechovky. Na akci si výzdobu interiéru LD
tvoří senioři z DS Mladoboleslavské v rámci ergoterapie, materiál k výzdobě zajišťuje radnice.
Odhadované náklady: zvukař,technik,osvětlovač Romax
- 4500,Příprava sálu
- 1200,Pohoštění 300x (pro osobu: chlebíček,zákusek,
tácek,kelímek,káva,minerálka)
- 3500,Hudba (op.zpěvák+dechovka)
- 4800,OSA
- 1000,CELKEM:
15000,Usnesení: Rada
ukládá PR zajistit rovnocenné služby(občerstvení) pro návštěvníky této akce, jako při Mikulášské 4.12., dále
souhlasí s uhrazením navrhovaných nákladů obou akcí a
ukládá PR vše organizačně zajistit.
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Usnesení č. 862/2013/PR – ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
Se kbelskou farností je domluven další-tentokráte adventní koncert v Kostele sv.Alžběty v termínu
7.12.2013. Odhadované náklady: 10tis.Kč.
Usnesení: Rada
souhlasí s náklady akce
Usnesení č. 863/2013/PR – SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ
Zástupci radnice jsou srdečně zváni na v tomto roce poslední setkání Klubu důchodců Kbely v DS
Mladoboleslavské 11.12.2013 od 14h. Zde bude poděkováno celému výboru klubu za jejich dosavadní
fungování a poté se uvítají nově zvolení zástupci klubu. Náklady: 4x květina+pozornost za dlouhé fungování
v předsednictvu klubu.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 864/2013/PR – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
S organizací S.S.V.Skaut plánujeme uskutečnit 22.12.2013 stejně jako minulé roky rozdávání Betlémského
světla na recepci radnice. Pro příjemnou vánoční atmosféru nutno zajistit adventní výzdobu, ozdobený
stromek, svíčky, lucerny a svítilny, malou pozornost (perníkový čtyřlístek s PF 2014)+občerstvení pro
návštěvníky akce. Odhadované náklady: 30tis.Kč
Usnesení: Rada
souhlasí s náklady akce

71. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.9.2013
Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení.

Usnesení č.781/13/OMIBNH-prodej bytového domu Rožďalovická 634 - 635
Dne 29.11.2013 byla zástupcům bytového domu Rožďalovická 634 - 635 předána upřesněná nabídka ke
koupi tohoto domu. V příloze následně předkládáme Radě vyjádření nájemníků k této nabídce.
usnesení : Rada
konstatuje
1) že iniciativa ze strany MČ k urychlení celého procesu byla způsobena hlavně a jedině ve smyslu zájmu
nájemníků domu Rožďalovická. Jedná se o časový horizont, kdy v případě zařazení tohoto bodu na
jednání ZZMČ 12/2013 by bylo nutno dnes záměr vyvěsit, jinak by toto zařazení nebylo možné. Proč na
ZZMČ v prosinci – Starosta měl za cíl pouze a jedině úsporu potencionálních majitelů bytů resp. domu a
to v tom smyslu, že cena české koruny neustále klesá a každý kdo se zabývá bankovnictvím ví, že
nastavený trend zastavit a obrátit není zas tak jednoduché, zvláště pak při otevřených intervencích ČNB.
2) že nedošlo ke shodě na ceně výše uvedeného domu.
Rada v tuto chvíli
pokládá jednání za ukončené. Rada vzhledem k časové náročnosti na vyjednání si vlastních záležitostí
nájemníků v případě prodeje
deklaruje, že nabídka ze strany MČ ze dne 29.11.2013 platí do 28.2.2014. Rada
děkuje všem za trpělivost při vzájemném vyjednávání.

