
Z2-3-14

Zpráva o činnosti rady MČ pro 2. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 v mezidobí od konání
voleb do 1. ustavujícího zastupitelstva, kdy se rada sešla na 1 řádném a 1 mimořádném zasedání
k řešení aktuálních otázek. A dále za nové volební období od 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto novém období sešla na 2 řádných zasedáních a 2
mimořádných zasedáních 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.

94. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 15.10.2014
Na tomto zasedání rada přijala 14 nových usnesení.

Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr
Dne 1. října byl slavnostně otevřen a zahájen provoz sběrného dvora. Sběrný dvůr je k dispozici trvale
bydlícím obyvatel Kbel zdarma. Odebírány jsou veškeré základní komodity odpadů (papír, sklo, plast,
tetrapak, bioodpad, kov, dřevo, suť, elektroodpad, nebezpečný odpad). Dále byla zpracována situace
dopravního značení hnědých cedulí. Viz. Příloha. Následně bude projednáno z PČR a předáno TSK k realizaci.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění
dvojnásobného počtu žáků
Za OKS : Nemáme žádné informace ohledně přidělení dotací MŠMT programové výzvě Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Zprostředkovatel
informuje, že je možné očekávat první výstupy v měsíci listopadu.
Dne 8.10.2014 v 13.00 hodin v sídle zadavatele proběhlo otevírání obálek. Z celkového počtu 18 firem,
kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, podalo nabídku 11 firem.
Doručené nabídky byly před zástupci uchazečů postupně otevřeny a vyhodnoceny co do úplnosti určených
dokladů, ceny a počtu dní, potřebných k dokončení zakázky. Po tomto vyhodnocení a poděkování za účast
zástupcům žadatelů přikročila komise k vlastnímu vyhodnocení jednotlivých nabídek.
Z 11 uchazečů hodnotící komise navrhuje vyloučení uchazeče s pořadovým číslem 11 firmu TREPART s.r.o.
Praha 4 pro nesplnění podmínek zadání (uchazeč neuvedl bankovní záruku, pouze prohlásil, že bankovní
záruku poskytne v případě uzavření smlouvy o dílo, a dále uchazeč neuvedl v příloze č. 3 Smlouvy o dílo -
Harmonogram prací – uzlové body – termíny dokončení v kalendářních dnech od dne podpisu SOD, ale
uvedl kalendářní data dokončení uzlových bodů, čímž nedodržel podmínky zadavatele ).
Ostatní uchazeči podmínky zadání splnili a jejich nabídky postoupili do dalšího kola bodového hodnocení
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.



2

Výsledková listina:

uchazeč Nabídková cena bez
DPH

Doba plnění (v
kalend. dnech)

Celkem
dosažené

body

Celkové
pořadí

Společnost GEOSAN + SYNER 102 971 761,52 210 100 1
Průmstav a.s. 104 571 590,87 236 96,56 2
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 103 917 639,00 263 95,22 3
Chemkostav a.s. 107 453 995,01 243 93,93 4
Subterra a.s. 103 292 745,00 300 93,74 5
PROMINECON CZ a.s. 103 294 603,00 311 93,24 6
PSJ a.s. 107 201 836,00 259 93,05 7
PKS stavby a.s. 106 077 418,45 273 93,03 8
KOČÍ a.s. 106 517 220,41 273 92,71 9
OHL ŽS, a.s. 105 607 883,00 292 92,38 10

Hodnotící komise doporučuje zadavateli:
vyloučit firmu TREPART s.r.o., se sídlem  Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838,

přijmout nabídku uchazeče společnosti Geosan + Syner, jehož vedoucím účastníkem je společnost Geosan
Group a.s., se sídlem u Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ 25671464 a společníkem Syner s.r.o., Dr. Milady
Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky a termínově
nejvýhodnější.
--------------------

Dále bylo v souvislosti s touto zakázkou vypsáno poptávkové řízení na:
- technický dozor investora (TDI)
- zpracování plánu a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Dne 15.10.2014 v 15:30 zasedala hodnotící komise, která vyhodnotila doručené nabídky s následujícím
výsledkem ( protokol v příloze) :

Uvedené ceny neobsahují DPH
Firma + sídlo IČO Výkon

TDI
Zpracování

Plánu
BOZP

Výkon
koordinátora

BOZP

Nabídková cena
celkem

Istar s.r.o.Praha 9 49623061 530 000,- 68 000,- 170 000,- 768 000,-
Výstavba inž. staveb
a.s.Praha 4

25131087 500 000,- 60 000,- 200 000,- 760 000,-

FANSTAV a.s. Praha 7 27205461 595 000,- 70 000,- 130 000,- 795 000,-
ZAVOS s.r.o. Praha 2 60203013 540 470,- 40 250,- 160 790,- 741 510,-
KD BETA a.s. Praha 4 25676792 564 000,- 65 000,- 155 000,- 784 000,-

Hodnotící komise doporučuje radě přijmout nabídku firmy ZAVOS s.r.o. na zajištění TDI, zpracování plánu
BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP za nejnižší nabídnutou celkovou cenu 741 510,- Kč bez DPH.
usnesení: Rada
bere na vědomí průběh veřejné zakázky,
vylučuje firmu TREPART s.r.o. Praha 4, se sídlem  Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838,
pověřuje starostu podpisem vyloučení,
určuje vítězem veřejné zakázky nabídku společnosti Geosan + Syner za nejnižší nabídnutou cenu
102 971 761,52 Kč bez DPH a
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pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Geosan + Syner za cenu bez DPH 102 971 761,52
Kč po proběhnutí 15 ti denní lhůty pro podání nabídek. Rada dále po projednání
přijímá nabídku firmy ZAVOS s.r.o. na zajištění TDI, zpracování plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora
BOZP za celkovou cenu 741 510,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené mandátní smlouvy s touto společností.

Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu
Byla podepsána kupní smlouva na dodávku vozu na svoz bioodpadu a kontejnery a následně zpracovány
podklady pro Státní fond životního prostředí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Zadání této veřejné zakázky bylo v souladu s pokyny SFŽP zveřejněno na úřední dece, a na základě tohoto
zveřejnění byly doručeny nabídky.
Dne 15.10.2014 v 14.00 hodin proběhlo otevírání obálek. Hodnotící komise vyhodnotila došlé nabídky
s následujícím výsledkem (protokol v příloze) :
Hodnotící komise vyzve uchazeče AG - Real s.r.o. o doplnění chybějícího dokladu, a to kopii živnostenského
listu, ze které by bylo patrné jeho platnost. Lhůta pro doplnění byla komisí stanovena na 3 dny.
usnesení : Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 1085/14/místostar. – Smlouva o spolupráci a darovací smlouva KNAUF na podporu výuky
německého jazyka
Ze zahájením nového školního místostarostka projednala možnost dalšího pokračování výuky německého
jazyka, pořádaných v prostorách Základní školy Kbely a tamními učiteli. Firma KNAUF opětovně souhlasila
s finanční podporou této výuky. Návrhy smluv v příloze.
usnesení: Rada s potěšením a poděkováním
souhlasí se Smlouvou o spolupráci a darovací smlouvou s firmou KNAUF Praha a
pověřuje starostu jejich podpisem.

Usnesení č. 1094/14/star., místostar. – ukončení pracovního poměru ředitelky MŠ Kbely
Dne 1. 10. 2014 převzala vedení MŠ Kbely zástupkyně L. L. spolu se zajištěním plného chodu obou MŠ s tím,
že bude na půl úvazku přijata učitelka na chybějící úvazek. Komplexně pak tato situace bude řešena
s nástupem nové/ho ředitele/ky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 1104/14/místostar. – Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ Kbely
Konkurz vyhlášen. Sestavení konkurzní komise doporučujeme odložit s tím, že pokud budou cca do 18.
listopadu ustaveny komise Rady, bude přínosný podíl účasti Komise školství na konkurzu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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95. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.10.2014
Na tomto zasedání rada přijala 5 nových usnesení.

Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
usnesení: Rada v tomto zimním období s časových důvodů a s ohledem na špatné zkušenosti s předchozí
firmou
ukládá vedoucí OŽPD Bc. P. vyzvat Pražské služby a.s. k nabídce na zimní údržbu v trvání cca 4 měsíců,
v cenové hladině firmy Immramovský.

Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Zadání této veřejné zakázky bylo v souladu s pokyny SFŽP zveřejněno na úřední dece, a na základě tohoto
zveřejnění bylo doručeno celkem 5 nabídek. Hodnotící komise dne 23.10.2014 v 10.00 hodin přistoupila
k dokončení posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek, a to po předchozím doručení Výpisu
z živnostenského rejstříku uchazeče AG Real s.r.o..
Všechny doručené nabídky byly kontrolovány po obsahové stránce, technické specifikace a u každé nabídky
byl zpracován kontrolní list, zda nabídky splňují či nesplňují podmínky dané zadavatelem a jsou či nejsou
zpracované dle „Závazných postupů pro zadávání u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, spadající pod
aplikaci zákona č. 137/2008 Sb. o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“.
Na základě tohoto hodnocení komise konstatovala, že všechny nabídky uvedené podmínky splňují –
kontrolní listy jednotlivých nabídek v příloze.
Dále hodnotící komise vyhodnotila doručené nabídky dle hodnotících kritérií, kdy jediným kritériem pro
stanovení vítěze byla cena zakázky.
Výsledné hodnocení ( protokol o posouzení a hodnocení v příloze) :

Nabídka č. Firma, sídlo IČO Cena bez DPH Pořadí
1 AG Real s.r.o. Praha 4 60198770 1 970 289,- 5
2 ELIZZA s.r.o. Praha 4 00334561 1 811 663,- 1
3 STAMET s.r.o. Praha 5 48589829 1 854 025,- 2
4 S.B.S. UNIVERSAL s.r.o. Praha 4 63668441 1 945 757,- 4
5 KONSTRUKTIS

NOVOSTAV a.s.
Praha 10 26416247 1 888 333,- 3

Hodnotící komise doporučuje Radě MČ Praha 19 určit vítězem této soutěže firmu, která se se svou
nabídkou umístila na 1. místě a byla nejlevnější, a to firmu Elizza s.r.o., se sídlem Malebná 960, Praha 4, IČO
00334561, a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu o dílo za vysoutěženou cenu bez DPH 1 811 663,- Kč.
V souvislosti s touto zakázkou je nutné zajistit výkon technicko – stavební dozor investora. Po v minulosti
proběhlém poptávkovém řízení a na základě předchozích zkušeností navrhujeme uzavřít smlouvu o dílo na
výkon TDI s ing. P. P. za konečnou celkovou cenu 20 000,- Kč.
usnesení: Rada
bere na vědomí průběh soutěže,
určuje vítězem této soutěže firmu Elizza s.r.o. se sídlem Malebná 960, Praha 4, IČO 004561
pověřuje starostu podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „ Zateplení budovy
stavebního úřadu Albrechtická 825, Kbely“, a
ukládá ved. OMIBNH toto rozhodnutí prokazatelně zaslat všem zúčastněným uchazečům. Rada po
proběhnutí 5 ti denní odvolací lhůty a po schválení úpravy rozpočtu
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s vítěznou firmou ELIZZA s.r.o. se sídlem
Malebná 960, Praha 4, IČO 00334561 za vysoutěženou cenu bez DPH ve výši 1 811 663,- Kč. Rada dále
v souvislosti s požadovaným výkonem TDI
souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu TDI s ing. P. P. za konečnou cenu 20 000,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem po právním prověření.
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Usnesení č. 1119/OŽPD-Vánoční osvětlení
Nabídka zajištění tradiční montáže a demontáže vánočního osvětlení od firmy Eltodo a to v rozsahu 44 ks
dekorů na sloupy veřejného osvětlení + 7 stromů velkých + 2 stromy menší a rozsvícení vánočního stromu
v Centrálním parku. Cenová nabídka v příloze.

Montáž a demontáž vánočního osvětlení: 75.600,- Kč bez DPH
Oprava dekorů: 8.000,- Kč bez DPH
Provoz svícení 30. 11. 2014–6. 1. 2015: 5.781,- Kč bez DPH
Celková cena: 89.381,- Kč bez DPH

usnesení: Rada
souhlasí s nabídkou firmy Eltodo a zvyšuje částku o 20.000 Kč na posílení vánoční výzdoby v parku, a to
převodem z úspory na odvětví 5512 a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.

1. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 21.11.2014
Na tomto zasedání rada přijala 31 nových usnesení.

Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Byly aktualizovány mapové podklady na zimní údržbu chodníků a komunikací. Dále dle spolupráce a dohody
s AK byla sestavena aktualizovaná smlouva na zimní údržbu, viz. příloha. A Pražské služby a.s. byly vyzvány
k nabídce v trvání čtyřech měsíců, a to prosinec až březen, v cenové hladině firmy Imramovský.
V příloze předkládáme cenovou nabídku na zimní údržbu na časově omezenou dobu čtyřech měsíců, tedy
dobu, která je obvyklá při zajišťování údržby v zimním období za měsíční částku 174.000 Kč bez DPH.
usnesení: Rada
souhlasí s navrženou smlouvou včetně cenové nabídky a po zapracování změn do smlouvy a kontrole AK
pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy)
Žádné aktuální informace
Pražské stavební předpisy:
Dne 14.10.2014 vyzvalo Ministerstvo pro místní rozvoj hlavní město Prahu, aby ve lhůtě 60ti dní od
doručení výzvy zjednalo nápravu ve věci Pražských stavebních předpisů (přepracování protiprávních
ustanovení a zajištění notifikace u Evropské komise). Pokud nebude náprava zjednaná, vydá ministerstvo
rozhodnutí o pozastavení účinnosti tohoto nařízení.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
OŽPD vyhodnotil stávající zabezpečení přechodu Košařova. Díky reflexním prvkům na balisetách během
dvou měsíců nedošlo k jejich poškození.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 871/OŽPD/13 – Dotace na drobnou techniku – nosič kontejnerů
Uběhla zákonná lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
MČ prostřednictvím mandatáře vyzvala vítěznou firmu Technocar s.r.o. k zaslání kupní smlouvy na dodávku
nosiče kontejnerů podepsané ze strany dodavatele. Znění doručené kupní smlouvy podepsané
dodavatelem odpovídá zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením této kupní smlouvy na dodávku nosiče kontejnerů za cenu 1 113 000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Usnesení č. 872/2013/OŽPD  Doprava v klidu
Projektant zpracoval úpravu projektu parkoviště Semilská podle požadavku sousedících občanů. Upravený
projekt byl opětovně zaslán k připomínkám.
Dále probíhá shromažďování stanovisek pro stavební řízení parkoviště Novákova Zahrada na komunikaci
Jilemnická.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 1064/14/OMIBNH - Věcné břemeno PRE Hůlkova
Zastupitelstvem bylo schváleno znění smlouvy o smlouvě budoucí, když jednáním dosažená částka ve výši
70.400,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě konečné smlouvy po kolaudaci a předložení geometrického
plánu, následně Radu budeme informovat.
usnesení: Rada
ukládá OMIBNH zajistit podání návrhu na vklad do KN až po úplném zaplacení sjednané částky.

Usnesení č. 1104/14/místostar. – Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ Kbely
Na základě vyhlášeného konkurzního řízení, předkládáme Radě další kroky v tomto řízení.
Dále informujeme Radu, že uchazečky se již přihlašují na informativní schůzky.
usnesení: rada rozhodla o :
- tajemníkovi konkurzní komise paní M. U.,
- složení konkurzní komise a jejím předsedovi, kterými jsou :

a) předseda I. Š. (zástupce zřizovatele)
b) Mgr. J. H. (druhý zástupce zřizovatele)
c) odborník v oblasti, např. ředitel podobné školy, bude stanoven po dohodě se starostou a

předsedou komise,
d) inspektor České školní inspekce, (Mgr. K. K.) resp. určená osoba ČŠI
e) člen komise určený ředitelem MHMP, bude stanoven po dohodě s magistrátem a s předsedou

komise.
f) L. L. pověřená vedením MŠ Kbely, jako člen, který je pedagogickým pracovníkem dané

příspěvkové organizace,
g) dále se souhlasem zřizovatele přizve dalšího odborníka s hlasem poradním.

ukládá místostarostce a odd. školství činit další kroky k pokračování konkurzního řízení a dalšího
potřebného administrativního zajištění.

Usnesení č. 1107/14/ OMIBNH – žádost o souhlas se stavbou GOLF Vinoř – čerpání odpadních vod
Stanovisko Rady k věcnému břemeni a souhlas se stavbou za podmínky, že realizací nebude dotčen
současný průtok Vinořského potoka pod čistírnou odpadních vod, bylo žadateli sděleno.
usnesení: Rada
ukládá dotčeným odborům střežit tuto stavbu i v budoucnu, aby nemohla být vyvinuta snaha ke změně
golfového hřiště na obytné soubory.

Usnesení č. 1114/2014/PR – HALLOWEEN pořádaný spolu s KRC Cobydup
Halloweenská akce byla navštívena velkým množstvím lidí, především rodin s malými dětmi. Na přípravách,
dále při vyřezávání dýní i na pohádkovém lesoparku v převlečení u disciplín se krom ostatních účastnili i
zaměstnanci úřadu a jejich rodiny, kterým tímto děkujeme. Viz fotodokumentace z akce pořízená p. Váňou:
http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html
usnesení: Rada
bere na vědomí a děkuje všem zúčastněným.
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Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301
usnesení: Rada
ukládá Ing. T. zahájit propagaci prodeje celého domu Mladoboleslavská 301 a to rozhlasovou inzercí, inzercí
v tisku až do výše 100.000 Kč. Rada dále
ukládá pí E. pomáhat v tomto směru odboru OMIBNH. Rada
zahajuje soutěž na prodej domu Mladoboleslavská 301 a to obálkovou metodou s masovou inzercí.
Přípravou tohoto výběrového řízení
pověřuje OMIBNH a jeho spuštěním
pověřuje starostu MČ Praha 19 za standardních podmínek.

Usnesení č. 3/14/OKS, OMIBNH - inventarizace majetku za rok 2014
OKS předkládá příkaz starosty č. 1 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a
organizací jí zřízených za rok 2014. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne
11.12.2014 v 10.00 hodin v hlavní zasedací místnosti úřadu.
usnesení: Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2014 u všech subjektů hospodaření
uvedených v příkazu starosty č. 1, 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. 2015,

- předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a
jejich vypořádání, a to v termínu do 20.2.2015,

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. 2015.

Usnesení č. 4/14/OŽPD Podpora sportovního klubu Kbely při žádosti o grant pro vybudování „Modulární
pumptrack“ v rámci stezky sportu.
Sportovní klub Kbely (SK Kbely) žádá o podporu a spolupráci při žádosti o grant hl.m. Prahy v oblasti sportu
a tělovýchovy na rok 2015 na vybudování sportoviště pumptrack pro cyklisty a bruslaře a další sportovce.
Záměrem projektu je vybudovat dřevěnou dráhu tzv. pumptrack, který bude dalším ze sportovišť v rámci
projektu „Stezka sportu“. Pumptrack je modulární typ sportovní dráhy, která umožňuje využívat k jízdě
namísto šlapání cyklisty jeho vertikálního pohybu těla nahoru a dolů ve stoje na pedálech (pumpování).
Pumptrack je jedinečným prvkem pro nácvik ovládání kola v terénu, který umožňuje soustavný rozvoj
speciálních cyklistických dovedností. Pumptrack mohou využívat všechny věkové kategorie sportovců s
různou dovedností. Hlavním cílem je tedy rozšíření nabídky sportovního vyžití v městské části Praha 19 pro
širokou veřejnost.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 1 145 851 Kč včetně DPH.

Z této částky pokryje grant hl. m. Prahy cca 80 %  o souhlas s budoucí úhradou zbývajících  20% nákladů ve
výši cca 250 tis.Kč žádá klub městskou část.
Dále sportovní klub žádá městskou část o souhlas s pronájmem části pozemku 2080 v k.ú. Kbely o
rozměrech 27 x 13 metrů tj. celkem cca 351 m2 za účelem umístění tohoto sportoviště. Vzhledem k tomu,
že sportoviště bude bezplatně a neomezeně přístupné veřejnosti žádá klub o stanovení nájemného
v symbolické výši.
Výše uvedené souhlasné stanoviska jsou nezbytnou součástí žádosti o grant.
usnesení: Rada
souhlasí se záměrem na vybudování sportoviště pumptrack v rámci „stezky sportu“ na pozemku městské
části č. 2080 v k.ú. Kbely
souhlasí s úhradou 20% podílu nákladů ve výši maximálně 250 tis.Kč na vybudování sportoviště v případě
přidělení grantu ze strany hl.m. Prahy a ukládá vedoucímu EO zohlednit tuto částku v rozpočtu MČ na rok
2015
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souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku 2080 v k.ú. Kbely ve výměře zastavěné plochy tj. 351 m2 za
cenu 1 Kč/m2/rok za účelem zřízení veřejného a bezplatně přístupného sportoviště „pumptrack“. Ukládá
vedoucímu OMIBNH řádně vyvěsit záměr pronájmu a na příští zasedání rady MČ předložit návrh nájemní
smlouvy.

Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD
Pan M. V. zastupující firmu Goulash production a jeho spolupracovník M. Š. předkládají Radě návrh převzetí
obstarávání kulturních akcí spolu se zajištěním chodu sálu Lidového domu. Hodlají zajistit akce nejen po
stránce kulturní, ale být také dohlížitelem na bezpečnost, ekonomiku - efektivitu, pořádek, propagaci a úzce
spolupracovat s městskou částí. Návrh v příloze.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje zadání obstaravatelství a správcovství sálu Lidového domu firmě Goulash production
zastoupenou panem M. V.,
ukládá místostarostce vypracování obstaravatelské smlouvy a předložení na příštím jednání Rady s tím, že
bude zajišťovat potřebné úkony za 250 Kč/hod a tyto úkony vykazovat k potvrzení správci odvětví 1x
měsíčně, dále Rada
ukládá OMIBNH dohodou vypovědět obstaravatelskou smlouvu s panem J. T. k 30. 12. 2014

Usnesení č. 16/2014/BŘ – Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 19
Bezpečnostní rada MČ Praha 19 (dále jen „bezpečnostní rada“) byla zřízena Nařízením starosty MČ Praha 19
dne 3. 10. 2003. Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím  zastupitelstva
městských částí. Bezpečnostní rada je poradním orgánem Rady Městské části Praha 19 pro přípravu na
krizové situace ve správním obvodu MČ Praha 19.
Bezpečnostní ředitel na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, předkládá Radě
návrh na obsazení bezpečnostní rady v zákonném vymezení.

 P. Ž. – PŘEDSEDA BR – starosta Městské části Praha 19
 Ing. V. O. – MÍSTOPŘEDSEDA BR – místostarosta MČ Praha 19
 Mgr. M. H. – TAJEMNÍK BR – bezpečnostní ředitel MČ Praha 19
 Mgr. M. V. – ČLEN BR – Starosta MČ Praha – Satalice
 F. Š. – ČLEN BR – Starosta MČ Praha – Vinoř
 JUDr. J. N. – ČLEN BR – Tajemník Úřadu MČ Praha 19
 Mgr. J. V. – ČLEN BR – Vedoucí místního oddělení Policie ČR
 npor. R. K. – ČLEN BR – velitel HS 10 Praha - Satalice
 L. B. – ČLEN BR – Velitel sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 19

Krizový štáb MČ Prahy 19 projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi MČ
Prahy19, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady MČ a stálé pracovní skupiny KŠ  MČ
Praha 19.
Bezpečnostní ředitel na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, předkládá Radě
návrh na obsazení krizového štábu MČ Praha 19 v zákonném vymezení, a to členy BR a stálých pracovních
skupin, kterými jsou vedoucí odborů ÚMČ Praha 19.
usnesení: Rada
obsazuje Bezpečnostní radu MČ Praha 19 a Krizový štáb MČ Praha 19 v navrženém složení.

Usnesení č. 17/2014/OV  Regulační plán
Rada svým rozhodnutím zakládá záměr zpracování Regulačního plánu MČ Praha 19. Tento regulační plán
stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a přístupy ke stavbám a jejich
napojení na technické vybavení a určuje prvky plošného a prostorového uspořádání na dotčeném území
městské části.
usnesení: Rada v této věci
ukládá místostarostovi Ing. O. ve spolupráci s Ing. P. zahájit v této věci jednání s Odborem stavebním a
územního plánu Magistrátu hl.m. Prahy, který bude konečným pořizovatelem tohoto regulačního plánu ze
zákona, dále
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ukládá dotčeným odborům úřadu městské části a komisím rady spolupracovat na pořizování podkladů pro
tvorbu tohoto dokumentu a
souhlasí s provedením poptávkového řízení na zpracovatele dokumentace pro pořízení územního plánu.
Kontrolní termín 12/2014.

Usnesení č. 18/14/star. – Komise dopravy
Rada zřizuje Komisi dopravy v tomto složení:
Předseda: L. B.
Členové: M. N., I. D., Ing. P. P., A. L., Bc. P. K., Ing. M. H., Z. M., J. P.
Tajemník: V. B.

Usnesení č. 19/14/star. – Komise životního prostředí
Rada zřizuje Komisi životního prostředí v tomto složení:
Předseda: Mgr. R. Š.
Členové: RNDr. L. Ž., M. H., M. K., A. K., Bc. B. P., V. R., DiS., K. A., J. H.
Tajemník: Mgr. D. M.

Usnesení č. 20/14/star. – Komise zdravotní a sociální
Rada zřizuje Komisi zdravotní a sociální v tomto složení:
Předseda: Ing. M. Š.
Členové: I.Š., V. M., Ing. I. Š., M. Š., S. B.
Tajemnice: M. P., DiS.

Usnesení č. 21/14/star.– Komise výstavby a rozvoje
Rada zřizuje Komisi výstavby a rozvoje v tomto složení:
Předseda: Ing. J. K.
Členové: P. Ž., Ing. V. O., Bc. P.K., Ing. P. A., Ing. J. B., P. D., Ing. V. J.
Tajemnice: Ing. I. P.

Usnesení č. 22/14/star.– Komise bytová
Rada zřizuje Komisi bytovou v tomto složení:
Předseda: Ing. V. O.
Členové: V. M., Z. M., J. P., Ing. R. F., B. D., MBA
Tajemník: Ing. L. T.

Usnesení č. 23/14/star.– Komise školství
Rada zřizuje Komisi školství v tomto složení:
Předseda: Mgr. J. S.
Členové: I. Š., Mgr. J. H., Mgr. T. H., Bc. P. B., Z. M., Mgr. L. B., J. K.
Tajemnice: Bc. M. U., DiS.

Usnesení č. 24/14/star.– Komise sportu
Rada zřizuje Komisi sportu v tomto složení:
Předseda: Ing. R. P.
Členové: Ing. V. O., T. H., M. A., Ing. M. K., M. S., J. K., Ing. P. Ř., H. V.
Tajemnice: B. A., DiS.

Usnesení č. 25/14/star.– Komise kultury
Rada zřizuje Komisi kultury, v tomto složení:
Předseda: J. P.
Členové: JUDr. J. N., Ing. J. B., A. L., T. H., J. B., Bc. P. B., L. M., Š. E.
Tajemnice: M. P., DiS.
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Usnesení č. 26/14/star.– Komise pro kroniku a historii
Rada zřizuje Komisi pro kroniku a historii v tomto složení:
Předseda: I. Š.
Členové: JUDr. J. N., Ing. I. Z., Mgr. J. S., J. P.
Tajemník: M. P., DiS.

Usnesení č. 27/14/star.– Komise bezpečnostní
Rada zřizuje Komisi bezpečnostní v tomto složení:
Předseda: P. Ž.
Členové: Ing. V. O., JUDr. J. N., L. B., V. B., Ing. L. J., DiS., V. H., Ing. S. V., Ing. I. Š., Mgr. V. O., Mgr. J. V., A. A.,
P. V., J. P.
Tajemník: Mgr. M. H., MBA

Usnesení č. 28/14/star.– Komise likvidační a škodní
Rada zřizuje Komisi likvidační a škodní v tomto složení:
Předseda: JUDr. J. N.
Členové: Ing. Z. I., T. B., L. O., D. Ž., Ing. I. Z.
Tajemnice: J. S.

Usnesení č. 29/14/star.– Finanční výbor
Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém ustavujícím zasedání zvolila Finanční výbor v tomto složení:
Předseda: B. D., MBA
Členové: Ing. R. P., Mgr. L. P., Z. M., A. L.
Tajemník: Ing. Z. I.

Usnesení č. 30/14/star.– Kontrolní výbor
Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém ustavujícím zasedání zvolila Kontrolní výbor v tomto složení:
Předseda: M. A.
Členové: L. B., Ing. P. G., Ing. M. Š., A. Z., P. V., Ing. M. Ch.
Tajemnice: Ing. I. Z.
usnesení: Rada
ukládá kontrolnímu výboru převzít od OMIBNH veškerou kompletní dokumentaci k výběrovému řízení
„Nová budova Základní školy“ a provést komplexní kontrolu tohoto výběrového řízení. Rada
vyzývá AK Chytil a Mann v této věci maximálně spolupracovat s kontrolním výborem.

Usnesení č. 31/2014 /OOS – Pověření oddávajících
Odbor občansko správní MČ Praha 19 žádá radu MČ Praha 19 o jmenování  pověřených   oddávajících -
členů zastupitelstva.
Dle zák.  89/2012 Sb., OZ a zák. č. 301/2000 Sb., § 11a) ve znění pozdějších předpisů učiní snoubenci
prohlášení o uzavření manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva
městské části.
OOS MČ Praha 19 navrhuje, aby  oddávajícími  byli pověřeni  členové zastupitelstva

J. P.
Mgr. J. H.
Ing. J. B.
Ing. R. P.

usnesení: Rada
souhlasí a
pověřuje
výše uvedené: pana J. P., Mgr. J. H., Ing. J. B. a Ing. R. P. jako oddávající členy zastupitelstva MČ Praha 19.
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2. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 26.11.2014
Na tomto zasedání rada přijala 4 nová usnesení.

Usnesení č. 21/14/star.– Komise výstavby a rozvoje
Rada se seznámila se zápisem z 1. Zasedání komise výstavby (viz příloha) a

k bodu č. 6 zápisu: Rodinný dům na pozemku č. parc. 1237 a 1238
Rada na základě doporučení komise a s odkazem na usnesení Černá stavba vydává negativní stanovisko
k žádosti p. B. a nesouhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 1237 a 1238 v kat. území
Kbely,

k bodu č. 7 zápisu: Příjezdová komunikace k DCK – pozemek č. parc. 2111/1 v kat. území Kbely
Rada se seznámila se záměrem a na základě doporučení komise výstavby s návrhem souhlasí za podmínky,
že nebude do budoucna omezen průchod Kbely – Satalice po této komunikaci,

k bodu č. 8 zápisu: Novostavba ubytovacího zařízení na pozemku č. parc. 14 a 15 v kat. území Kbely, ulice
Vrchlabská
Rada na základě doporučení komise výstavby nesouhlasí s umístěním jakéhokoliv ubytovacího zařízení
v dané lokalitě. Zamítavé stanovisko rada vydává i s ohledem na nevhodné řešení odkanalizování objektu
(domovní čistírna odpadních vod),

Body 1-5 a bod 9 zápisu bere rada na vědomí.

Usnesení č. 32/14/OV – Černá stavba
usnesení: Rada městské části Praha 19
vzala na vědomí rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odbor stavební a územního plánu ze dne 12.11.2014,
kterým bylo rozhodnuto, že „odvolání pana T. B. proti rozhodnutí stavebního úřadu č. j. P19 4096/2014-
OV/Na sp. zn. SZ P19 3670/2014 ze dne 23.7.2014 se zamítá a Rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních
prací se potvrzuje“ a dále sdělení stavebního úřadu Úřadu Městské části Praha 19 ze dne 13.11.2014, dále
Rozhodnutí veřejného ochránce práv, který ve svém dopise po prověřování hodnotí činnost našeho
stavebního úřadu jako příkladnou. Rada
konstatuje, že se nejedná jen o černou stavbu, ale o stavbu na kterou je uvaleno pravomocné Rozhodnutí o
jejím bezpodmínečném zastavení.
Rada jako samosprávný orgán a správce sousedních nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy nemá jinou
možnost, jak zabránit provádění neoprávněných výkopových a stavebních prací na sousedních pozemcích
parc. č. 1237 a parc. č. 1238, k. ú. Kbely, než omezit na svých pozemcích přístup k výše uvedeným
pozemkům, avšak pouze tak, že bude zachován průchod o šíři minimálně 90 cm, tj. umožnit průchod
vlastníkovi pozemků a dalším osobám k těmto pozemkům. Rada tím naplňuje Rozhodnutí státní správy a
tímto krokem ho i zajišťuje. Rada ukládá OMIBNH jednat ve smyslu tohoto usnesení a to okamžitě. Rada
děkuje stavebnímu úřadu za špičkově odvedenou práci hodnocenou jako příkladnou ze strany veřejného
ochránce práv.

Usnesení č. 33/14/místostar., star. – Způsob a garance finanční podpory ve prospěch kbelského školství
Vzhledem k prohlubujícím se otázkám a sporům ohledně forem finančních darů pro kbelskou základní školu
se Rada městské části rozhodla stanovit další alternativu tzv. příspěvků na podporu základní školy vedle
spolku SRPŠ. Pro rodiče a další podporovatele (včetně organizací), kteří chtějí přispět přímou cestou než
přes spolek nebo jiné občanské sdružení. Rodiče a potencionální podporovatelé nesmí být nuceni jen
k jedné nebo k povinné platbě daru. Pokud se však k daru rozhodnou, bude jim dána možnost svobodného
rozhodnutí, jak o výši příspěvku, tak způsobu úhrady tohoto příspěvku. A to:

a) Přes spolek SRPŠ nebo
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b) Bankovním převodem na účet zřízený městskou částí ve prospěch školy
c) Úhradou v hotovosti v pokladně úřadu
d) Je možná i varianta úhradou přímo na účet školského zařízení, která je ze zákona však značně

omezena v oblasti využití těchto prostředků a nemožnosti úhrady ve prospěch dodání práce
Při variantě b a c městská část garantuje sledování tohoto účtu, zveřejňování pravidelných zpráv o jeho
pohybu a využití těchto prostředků.
Rada se zároveň rozhodla vytvořit takovýto účet i pro mateřskou školu.
usnesení: Rada po projednání
vítá vznik spolku SRPŠ jako nástroje pro zlepšení financování kbelského školství a zároveň jako organizace
rodičů podílející se na chodu školy,
ukládá místostarostce Š. legislativně ošetřit zvolený systém programu „Podpora ve prospěch kbelského
školství“ ve výše navržených intencích, dále
ukládá místostarostce Š. vytvoření dvou bankovních účtů na finanční podporu ve prospěch školských
zařízení ve Kbelích a to pro Základní školu a Mateřskou školu a
ukládá ved. OE administrativně věc zajistit.

Usnesení č. 34/2014/OT – Výsledky z kontroly na úseku přestupkové agendy
Tajemník informuje radu, že dne 23.10.2014 byla na Úřadu MČ Praha 19 provedena Magistrátem hl. města
Prahy, odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péči,  kontrola na úseku přestupkové agendy
se zaměřením na projednávání přestupků na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomániemi (odpovědný odbor občansko správní), dále kontrola výkonu agendy podle ustanovení
§ 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (odpovědný
odbor sociálních věcí a zdravotnictví), a dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky , alkoholem a jinými návykovými látkami
(odpovědný odbor živnostenský a občansko správní). Při kontrole nebylo shledáno porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů. Kontrolní orgán neshledal žádná pochybení ve vedení agend v přenesené
působnosti na úseku zdravotnictví.
usnesení : Rada
bere na vědomí velmi uspokojující závěr protokolu z kontroly na úseku přestupkové agendy.

Usnesení č. 35/2014/OT – Výsledky z kontroly na úseku matrik a státního občanství
Tajemník informuje radu, že dnech 11.11.2014 a 13.11.2014 byla na Úřadu MČ Praha 19 provedena
Magistrátem hl. města Prahy, odborem živnostenským a občanskosprávním,  kontrola na úseku matrik a
státního občanství se zaměřením na výkon státní správy na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení
a dále na výkon státní správy na úseku státního občanství. Při kontrole nebyla shledána žádná pochybení.
Závěr kontroly zní: „Lze konstatovat, že výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství je u
kontrolovaného úřadu na dobré úrovni. Vzhledem k výše popsaným kontrolním zjištěním se nápravná
opatření neukládají“.
usnesení: Rada
bere na vědomí velmi uspokojující závěr protokolu z kontroly na úseku přestupkové agendy.


