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Zpráva o činnosti rady MČ pro 3. zasedání ZMČ 
předkládá starosta MČ Praha 19 

 

 
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 2. 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v  tomto období sešla na 3 řádných 
zasedáních a 2 mimořádných zasedáních a přijala 71 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. 
 
 

3. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 5.12.2014 
Na tomto zasedání rada přijala 13 nových usnesení. 

          
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Bylo vydáno stanovení dopravního značení na uzavření zbylých dvou vjezdů pro motorová 
vozidla na polní cesty v oblasti Vysočanské radiály. Hlavním důvodem jsou opakované černé 
skládky, mimo jiné na pozemcích městské části. 
O opatření bude informována městská policie. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
         
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem 
umístění dvojnásobného počtu žáků 
Za OMIBNH: V příloze předkládáme zprávu TDI o průběhu stavby. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
Trvá. 
Za OKS: Dle sdělení našeho administrátora žádosti na přidělení dotací MŠMT programové 
výzvě Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky mělo by ministerstvo v příštím týdnu uvolnit informace o možném 
rozdělení dotací.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci ohledně předpokládaného termínu rozhodnutí o přidělení dotací 
z MŠMT na zajištění školních kapacit. 
 
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu  
V příloze návrh smlouvy č. 14180924 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, který byl vygenerován v souvislosti s procesem vydávání příslušného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o první část platby dle uzavřené kupní smlouvy 
Nákup vozu na svoz bioodpadu. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 



 2 
 

 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Žádné aktuální informace  
Pražské stavební předpisy:  
Dne 28.11.2014 sdělil na poradě vedoucích stavebních úřadů, která byla svolána odborem 
stavebním a územního plánu MHMP, radní S., že přílohou koaliční smlouvy je dohoda, že 
Pražské stavební předpisy budou platit a hl.m. Praha podniká v tomto ohledu kroky (jednání 
s Ministerstvem pro místní rozvoj, právní výklad k notifikaci, pravděpodobná aktualizace 
předpisu).  
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci. 
 
Usnesení č. 769/2013/Bezp.řed. – Projekt kbelské internetové televize  
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že činnost Kbely TV probíhá v rozsahu nastavených 
interních postupů, kdy týdně je zveřejněno okolo pěti reportáží o událostech kbelského 
života.   
usnesení: Rada  
bere na vědomí  reportáž s K. V. a považuje ji za nejlepší reportáž v TV Kbely.  
 
Usnesení č. 770/2013/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Očekává se projednání koncepce bezpečnosti v rámci nejbližšího zasedání Bezpečnostní 
komise MČ Praha 19. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 871/OŽPD – Dotace na drobnou techniku – nosič kontejnerů 
Připravuje se kompletní dokumentace na Státní fond životního prostředí.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
  
Usnesení č. 872/2013/OŽPD  Doprava v klidu 
Projektant zpracoval úpravu projektu parkoviště Semilská podle požadavku sousedících 
občanů. Probíhá komunikace se zástupci SVJ. 
Probíhá shromažďování stanovisek pro stavební řízení parkoviště Novákova Zahrada na 
komunikaci Jilemnická. 
usnesení: Rada 
velice kladně hodnotí tento postup a vývoj. 
bere na vědomí. 
  
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 
2809/00, celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy) 
Dne 3.12.2014 jednali místostarosta a vedoucí odboru výstavby v dané věci na MHMP. Na 
jednání zástupce MHMP sdělil, že v současné době je zpracováváno vyhodnocení vlivu stavby 
na udržitelný rozvoj, které bude trvat zhruba 5 měsíců.  
usnesení: Rada 
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bere na vědomí informaci o zpracovávání vyhodnocení vlivu nové trasy na udržitelný rozvoj 
a   
ukládá místostarostovi a vedoucí odboru výstavby průběžně zpracovávání sledovat. 
       
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení 
administrativní budovy 
Ke dnešnímu dni je provedena výměna oken, montáž zasklených stěn v přízemí a 1. patře 

budovy, je dokončeno položení zateplovacího systému na celé budově, bude se zahajovat 

zateplení střechy. Při přípravě na zateplení střechy bylo zjištěno, že stávající atika je jen 5 – 7 

cm nad střešní krytinou a neumožňuje tak zateplení dle projektu – 20 cm izolant (polystyren) 

a na něm povlakovou krytinu. Platná ČSN určuje, že výška atiky nad krytinou má být min. 15 

cm. Z tohoto důvodu je nutné stávající atiku nadezdít a dle projektu zateplit. V příloze 

předkládáme Radě ke schválení uvedené vícepráce ve formě změnového listu, které 

zhotovitel vyčíslil za cenu 58 800,-Kč bez DPH. 

usnesení: Rada 

souhlasí s provedením nadezdění atiky a jejím následným zateplením za cenu bez DPH 

58 800,- Kč a 

pověřuje starostu podpisem právně prověřeného dodatku ke stávající smlouvě o dílo 

se zhotovitelem díla fa. Elizza s.r.o. za celkovou cenu bez DPH 58 800,- Kč. 

 
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech 
Měření radonu probíhá, vyhodnocení proběhne cca v měsíci leden – únor 2015.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 1104/14/místostar. – Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ Kbely 
Konkurz běží, proběhly dvě informativní schůzky s potencionálními uchazečkami v počtu 8.   
Dne 18.12.2014 budou doručeny na úřad konkrétní přihlášky zájemců o tuto funkci. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí dosavadní průběh konkurzního řízení.  
   
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301 
Smluvní advokátní kancelář připravuje podklady pro vyhlášení soutěže o prodej domu. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 3 /OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2014 
Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 11.12.2012 v 10.00 hodin 
v hlavní zasedací místnosti úřadu. Řeší usnesení tajemníka úřadu. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD 
Právní kancelář zpracovává obstaravatelskou smlouvu na základě předaných podkladů a 
připomínek.   
usnesení: Rada  
bere na vědomí postup přípravy obstaravatelské smlouvy a ukládá místostarostce zahájit 
provoz s novým obstaravatelem od 1.1.2015.  
 
Usnesení č. 17/2014/OV  Regulační plán 
Dne 3.12.2014 jednali místostrosta a vedoucí odboru výstavby v dané věci s ředitelkou 
odboru stavebního a územního plánu MHMP, která doporučuje, aby se při zpracování 
regulačního plánu vycházelo z metropolitního plánu (ještě není dopracován a schválen, ale 
vzhledem k době zpracování regulačního plánu 3 – 4 roky je předpoklad, že v době 
schvalování regulačního plánu již bude v platnosti), dále nedoporučuje vypracování 
regulačního plánu až do podrobnosti územního rozhodnutí z důvodu, že by byl téměř 
neprojednatelný (museli by s ním souhlasit všichni vlastníci pozemků). Dále doporučuje, aby 
si MČ zpracovala podrobné zadání, tedy to, co má být obsahem regulačního plánu a v jaké 
podrobnosti a toto zadání konzultovala s pořizovatelem, kterým je odbor stavební a 
územního plánu MHMP.       
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci o jednání s Ing. C. 
ukládá komisi výstavby vypracovat podrobné zadání regulačního plánu 
ukládá všem komisím předat komisi výstavby do 31.1.2015 požadavky na zpracování 
regulačního plánu.  
 
Usnesení č. 18/14/star. – Komise dopravy  
První jednání komise se konalo dne 3.12.2014 od 17.00 hodin. Zápis na příštím zasedání 
rady.  
Předseda komise navrhuje Radě doplnit komisi o jednoho člena a to R. Č., zaměstnance 
odboru životního prostředí a dopravy. 
usnesení: Rada na návrh předsedy komise dopravy  
souhlasí s rozšířením této komise o zaměstnance ÚMČ odboru životního prostředí a dopravy 
R. Č.. 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 28/14/star. – Komise likvidační a škodní 
Nové jednání komise proběhlo dne 1.12.2014, zápis v příloze č. 2. Komise v souladu s bodem 
1 zápisu předkládá radě ke schválení návrh Likvidačního protokolu (příloha č. 3) včetně 
soupisu vyřazovaného majetku (příloha 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 a poté jej vyřadit z inventurních seznamů 
MČ Praha 19. 
Komise v souladu s bodem 2 zápisu předkládá radě ke schválení seznam majetku určený 
k prodeji (příloha č. 5). Na základě návrhu komise, tajemník komise vytvoří fotodokumentaci 
tohoto majetku a nabídne jej k využití neziskovým organizacím formou zápůjčky (majetek 
bude dále veden v inventurách MČ Praha 19) působících na území MČ Praha 19.  Ostatní 
nevyužitý majetek komise dále doporučuje nabídnout k prodeji v souladu s postupem 
určeným ve směrnici. 
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usnesení: Rada 
schvaluje návrh Likvidačního protokolu v příloze č. 3 včetně soupisu vyřazovaného majetku 
(příloha č. 4) a dále  
schvaluje majetek v příloze č. 5 k prodeji. 
 
4. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 17.12.2014 
Na tomto zasedání rada přijala 5 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 49/14/OE – Rozpočtová změna číslo 44 
Rada hl. m. Prahy  svým usnesením číslo 3054 z 28.11.2014 schválila poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 130 511,- Kč na aktivní politiku zaměstnanosti – Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost  - jde o dotaci na platy zaměstnanců od Úřadu práce.   
Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu 6171-Státní správa a samospráva ve výši 
130 500,- Kč na úhradu mzdových nákladů.  
usnesení: Rada  
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 6171 o částku 130 500,- Kč.  
   
Usnesení č. 50/14/OE – Rozpočtová změna číslo 45 
Rada hl. m. Prahy  svým usnesením číslo 3060 z 28.11.2014 schválila poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 2 800,- Kč na výdaje jednotek SDH (školení, zásah jednotky).  
Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu 5512-JSDH ve výši 2 800,- Kč.  
usnesení: Rada  
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 5512 o částku 2 800,- Kč.  
 
Usnesení č. 51/14/OE – Rozpočtová změna číslo 46 
Rada hl. m. Prahy  svým usnesením číslo 3213 z 16.12.2014 schválila poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 191 010,60 Kč na nákup vozu na svoz bioodpadu.  
Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu 3745-Životní prostředí ve výši 191 000,- 
Kč.  
usnesení: Rada  
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 3745 o částku 191 000,- Kč.  
 
Usnesení č. 52/14/OE – Rozpočtová změna číslo 47 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením číslo 3220 z 16. 12. 2014 schválila poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 147 732,- Kč na aktivní politiku zaměstnanosti – Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost  - jde o dotaci na platy zaměstnanců od Úřadu práce.   
Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu 6171-Státní správa a samospráva ve výši 
147 700,- Kč na úhradu mzdových nákladů.  
usnesení: Rada  
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 6171 o částku 147 700,- Kč.  
 
Usnesení č. 53/14/OE – Rozpočtová změna číslo 48 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 2/13 z 18.12.2014 schválilo poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 68 000,- Kč na sport, kulturu, školství a sociální oblast 
z odvodu výherních hracích přístrojů.   
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Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu  3419- Podpora sportovních oddílů o 
částku 34 000,- Kč a v paragrafu 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 34 000,- 
Kč.  
usnesení: Rada  
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 3149 o částku 34 000,- Kč a 
v paragrafu 3421 o částku 34 000,- Kč.  
 
5. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 23.1.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 27 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Bylo vydáno stanovení dopravního značení na přeznačení cyklotrasy Kbely – Černý Most. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Dne 14. 12. proběhly celopražské změny v MHD. Ve Kbelích byly provedeny drobné posuny 
poloh jednotlivých spojů. 
Ve druhé polovině ledna se uskuteční jednání městských částí ohledně celopražských změn 
k 6. dubnu 2015. V souladu s dosavadními připomínkami MČ by měla být linka 201 
prodloužena tunelem Blanka do Dejvic. Kbely tak získají rychlé a atraktivní spojení na Prahu 
6. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
            
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník 
Pro Klub seniorů Kbely  (KS) a Svaz tělesně postižených Kbely (STP) byly pořízeny v rámci 
odboru tajemníka nové informační vývěsky u zdravotního střediska a u lékárny 
v Mladoboleslavské ulici vzhledem k tomu, aby se zvýšila informovanost ohledně veškerých 
aktivit obou klubů. 
Dne 10. 12. 2014 ve 14,00 hod. uspořádal Klub seniorů předvánoční posezení s muzikou. 
Dne 18. 12. 2014  uspořádal Svaz tělesně postižených MO Kbely za finanční podpory kbelské 
radnice v LD Kbely benefiční představení herce pražské Ypsilonky P. N..  Akce se zúčastnil i 
Mgr. J. L., ředitel Spolku Život 90. Pozitivní přístup herce P. N. k životu byl pro mnohé ze 
seniorů příjemnou inspirací. 
3. ledna 2015 – novoroční slavnostní setkání seniorů z DPS – klub „Bábinky“-  zúčastnila se i 
předsedkyně Klubu seniorů. 
Pravidelně se kluby STP a KS věnují i přípravě dárečků a gratulacím všem členům, kteří slaví 
svá jubilea. 
Do obou klubů se i nadále hlásí noví členové z Kbel. 
Aktivity těchto organizací za minulé období budou publikovány v dalším čísle Kbeláku. 
 
Připomínka od seniorů: v loňském roce byla ukončena lékařská péče na RaF Kbely 
(rehabilitace, fyzioterapie) a senioři musí vyhledávat lékařskou péči mimo bydliště a je to 
pro velkou část seniorů velmi nesnadné. Senioři proto prosí o zpřístupnění těchto služeb 
v rámci Kbel. 
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usnesení: Rada  
bere s potěšením na vědomí aktivity Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených Kbely, 
ukládá vedoucí OSVZ  vyvinout maximální snahu k zajištění rehabilitačního lékaře a 
informovat Radu o výsledku. 
 
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem 
umístění dvojnásobného počtu žáků 
Za OMIBNH: V příloze předkládáme zprávu TDI o průběhu stavby.  
Dále v příloze předkládáme nabídku na uzavření smlouvy s Ing. Arch. V. Ch. o výkonu 
autorského dozoru. Dle příslušných tabulek se výše honoráře může pohybovat v rozmezí 
1 025 250,- až 1 158 321,- Kč bez DPH.  Ing. Arch. V. Ch. poskytl proti tabulkovým cenám 
slevu ve výši cca 400 000,- Kč bez DPH. Nabídnutá cena za výkon autorského dozoru Ing. 
Arch. V. Ch. je 760 000,- Kč bez DPH. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí průběh stavby, 
přijímá nabídku Ing. Arch. V. Ch. na výkon autorského dozoru za celkovou cenu bez DPH ve 
výši 760 000,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem této právně prověřené smlouvy. 
Trvá. 
Za OKS: Ohledně podané žádosti na MŠMT - Ministerstvo doposud jednotlivě nereagovalo 
vůči žadatelům. Pouze na stránkách ministerstva je k dispozici krátká zpráva o tom, že v roce 
2014 MŠMT přidělilo dotace v hodnotě do 100 mil. na projekty uskutečněné ještě v roce 
2014. V roce 2015 by mělo být k dispozici 200 mil. a event. 300 mil. od ministerstva financí. 
Stěžejním zdrojem pak by měly být programy EU, neboť žádostí ministerstvo obdrželo za 8 
mld.  
Pan starosta s místostarostkou se zúčastnili osobního jednání s náměstkyní primátorky pí K. a 
ředitelkou odb. financí Ing. J. Potvrdili jsme naše žádosti s tím, že dokončení stavby nové 
budovy ZŠ dle harmonogramu je v září 2015 a nyní probíhají zápisy do 1. tříd, kdy je jasný 
předpoklad minimálního stejného rozsahu počtu tříd jako v minulém roce. Paní náměstkyně 
přislíbila řešení. Pan starosta v této věci podnikl i další intenzivní jednání se zástupci města, 
resortů či politických klubů. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci o intenzivních jednáních směřujících k přidělení účelové dotace na 
dokončení nové budovy ZŠ v září 2015.   
 
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava 
Přes Mgr. S. z Odboru dopravních agend MHMP bylo urgováno řešení přechodů Košařova a 
Letecké muzeum. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
  
Usnesení č. 728/13/OŽPD -  Golf Vinoř 
Dne 6.1.2015 proběhlo na OŽPD ústní jednání ve věci povolení ke stavbě vodních děl - 
odlučovač lehkých kapalin a odlučovač tuků v rámci akce Golf Vinoř. Následně bude na tyto 
vodní díla vydáno stavební povolení. Žádost o povolení stavby na tři vrtané studny a povolení 
k odběru podzemních vod byla vzata zpět, protože investor plánuje zavlažovat areál 
golfového hřiště pouze odběrem vyčištěné odpadní vody z ČOV Kbely. Na stavby pro čerpání 
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odpadních vod z ČOV Kbely a pro zavlažování golfového hřiště probíhá v současné době 
územní řízení. Po vydání územního rozhodnutí bude následovat vodoprávní řízení na OŽPD. 
Na OŽPD je dále podána žádost o souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení na akci Golf 
Vinoř (na objekty: Inženýrské sítě, Klubovna, Bungalovy, Zastřešení driving, Zpevněné plochy, 
Osvětlení). 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
  
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení 
administrativní budovy 
Kompletní zakázka byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo v odpovídající kvalitě, 

následně byly na SFŽP doručeny požadované doklady k posouzení. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí a 

ukládá vnitřnímu auditu provést kontrolu úplnosti a správnosti všech dokumentů, 

souvisejících s přidělením dotace pro případnou následnou kontrolu ze strany SFŽP. 

Usnesení č. 1104/14/místostar. – Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ Kbely 
Druhé jednání konkurzní komise se uskutečnilo v plánovaném termínu 7. 1. 2015 a zúčastnily 
se formou pohovoru 4 uchazečky, které podaly přihlášku. Komise jednala po celý den a 
výsledkem bylo následující pořadí, od nejlepší:  

1. Mgr. O. R. 

2. J. H. 

3. Ing. Bc. M. Š. 

4. Bc. D. W. 
usnesení: Rada po projednání výsledků konkurzu a po právním prověření kvalifikace 
uchazečky pořadí č. 1  
jmenuje J. H. ředitelkou příspěvkové organizace Mateřské školy Kbely s účinností od  
1.2.2015. 
ukládá odd. školství vše administrativně zajistit a předložit na následujícím jednání Rady 
určení platu včetně jeho složek jmenované ředitelce MŠ Kbely v souladu se směrnicí MČ a 
příslušnými zákony. 
 
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301 
Záměr prodeje této nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce, internetových stánkách 
úřadu, souběžně s touto prezentací je zahájena inzerce v deníku Metro, IDnes, a  
internetových portálech. Text soutěže v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 3/14/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2014 
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2014 probíhá. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD 
Vzhledem k nepřistoupení na dohodu o ukončení stávající obstaravatelské smlouvy a 
předložení tzv. exkluzivní smlouvy ze strany pana J. T., navrhujeme podat tříměsíční 
výpověď. 
usnesení: Rada  
schvaluje podání výpovědi bez uvedených důvodů s tříměsíční výpovědní lhůtou 
z obstaravatelské smlouvy s panem J. T. 
ukládá vedoucímu OMIBNH tuto výpověď podat v co nejkratší lhůtě po právním pověření.  
 
Usnesení č. 33/14/místostar., star. – Způsob a garance finanční podpory ve prospěch 
kbelského školství 
Bankovní účty určené na skládání darů a příspěvků ve prospěch kbelské základní školy a 
mateřských škol založeny. Na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků byli rodiče informováni o 
tomto způsobu a následně budeme informovat ve Kbeláku. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci o založení bankovních určených pro vklady dobrovolných 
příspěvků sponzorů určených pro kbelskou základní školu a MŠ Kbely. 
 
Usnesení č. 64/15/OMIBNH - Pozemky parc.č. 1967/34, 37 – Vedení napájecího kabelu pro 
GOLF Vinoř 
S.r.o. SUNCAD v zastoupení investora z důvodu změny trasy zavlažovacího zařízení stavby 
GOLF Vinoř žádá o rozšíření souhlasu s uložením nízkonapěťového kabelu pro napájení 
čerpadel v délce 12,5 do pozemku parc.č. 1967/34 a dále sdělovacího kabelu v délce 2,55 m 
a výtlačného potrubí v délce 1,9 m (do pozemku parc.č. 1967/37 svěřeného MČ Praha 19 
(areál ČOV). Souhlas s uložením kabelu do pozemku parc.č. 1967/34 vydala již rada MČ 
usnesením č. 1107/14.  Na uložení zařízení do obou pozemků bude zřízeno věcné břemeno 
v ceně 1 500,- Kč /bm. 
usnesení: Rada 
souhlasí s uložením NN kabelu v délce 12,5 m do pozemku parc.č. 1976/34, sdělovacího 
kabelu v délce 2,55 m a výtlačného potrubí v délce 1,9 m do pozemku parc.č. 1967/37 za 
podmínek, že realizací stavby nebude dotčen současný průtok Vinořského potoka pod 
čistírnou odpadních vod a 
ukládá OMIBNH sdělit žadateli toto stanovisko. 
 
Usnesení č. 66/15/OE – Místa provozování výherních hracích přístrojů  
V návaznosti na dopis pana radního HMP Bc. L. H., kde  žádá sdělit náměty regulace 
provozování hazardních her v Praze,  
navrhujeme omezit počet míst pro provoz VHP (výherních hracích přístrojů) ze 4 na 3, a to 
následovně: 
V současné době jsou OZV 10/2013 ve Kbelích stanovena tato místa: 

1) Mladoboleslavská 844 
2) Mladoboleslavská 475 
3) Vrchlabská 41 
4) Mladoboleslavská 72 

Na adrese Mladoboleslavská 72 (Útulek) se VHP provozovaly do 31.12.2013. Od 1.1.2014  se 
již na této adrese žádné VHP neprovozují. 
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Z tohoto důvodu navrhujeme adresu Mladoboleslavská 72 z OZV č. 10/2013, kterou se 
stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie  
a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, vyjmout. 
usnesení: Rada  
souhlasí s vyjmutím adresy Mladoboleslavská 72 z vyhlášky 10/2013, kterou se stanoví 
místa, kde je možné provozovat VHP.  
 
Usnesení č. 70/2015/OT/PR – Spolupořádání akce Mistrovství Evropy v silovém trojboji a 
benchpressu a žádost o bezplatný pronájem sálu LD Kbely za účelem této neziskové 
sportovní akce   
P. starosta pověřil p. tajemníka jednáním ve věci uskutečnění Mistrovství Evropy v silovém 
trojboji a benchpressu. Zástupci asociace silového trojboje - WUAP CZECH REPUBLIC si 
prohlédli prostory LD, dostavili se na radnici a za přítomnosti obou místostarostů sdělili 
podrobnosti k pořádání této akce. 
Zde uvádíme jejich žádost: 
„Ve dnech 16.-20. června 2015 se uskuteční Mistrovství Evropy v silovém trojboji a 
benchpressu pod hlavičkou federace WUAP.  
Jako místo konání jsme vybrali Lidový dům Kbely. 
Chtěli bychom požádat Vaši městskou část o spolupráci v podobě prominutí nájemného za 
Lidový dům Kbely.  
Pro vaši městskou část bude jistě přínosem reklama v podobě spolupořádání akce tohoto 
významu na Vašem území. Obyvatelé Kbel jistě ocení i to, že na akci, která probíhá v průběhu 
pěti dnů, mohou přijít coby diváci zcela zdarma. Budou mít možnost vidět výkony za 
hranicemi lidských možností, kdy ti nejlepší překonají v každé disciplíně hranici 400 kg. 
Na šampionát dorazí 300-400 závodníků z celé Evropy plus jejich doprovod a ti budou v okolí 
bydlet, stravovat se, nakupovat, čerpat pohonné hmoty či využívat služby.  
Ze šampionátu bude pořizovat záznam i Česká televize. Celý průběh bude vysílán online po 
internetu.  
Děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem  K. K.  WUAP.CZ“. 
usnesení: Rada 

schvaluje spolupořádání akce Mistrovství Evropy v silovém trojboji a benchpressu v LD Kbely 
k datu 16-20/6/2015 a 
souhlasí s bezplatným pronájmem za prostory sálu LD Kbely a 
ukládá p. tajemníkovi a pracovnici PR poskytnout max. součinnost v této věci. 
 
Usnesení č. 80/15/star. – Finanční prostředky – dostavba ZŠ Kbely 
Starosta informoval Radu o vyjednávání ve věci získání dalších finančních prostředků pro 
dostavbu základní školy. 
usnesení: Rada 
hodnotí výsledky za velmi dobré s tím, že předpokládá, že by v průběhu roku mělo dojít 
k dalšímu způsobu financování. 
děkuje všem zúčastněným, zvláště pak náměstkyni primátorky pro oblast financí, Prof. Ing. E. 
K., CSc., za její přístup k dostavbě tohoto zařízení. 
 
 
 
 

http://wuap.cz/index.php
http://wuap.cz/
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6. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 2.2.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení. 
 
Usnesení č. 81/2015/OT Snížení stavu zaměstnanců 
usnesení: Rada na návrh tajemníka a za účelem efektivnosti práce  
rozhodla o snížení stavu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 19 na úseku školství a 
kultury o 1 poloviční úvazek k datu 28.2.2015 
 
7. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 25.2.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 23 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Proběhly dvě schůzky cyklokoordinátorů na ÚMČ Praha-Satalice. Nově se zapojila MČ Praha 
20. Cílem je společný postup pro dokončení cyklostezky po jižním okraji kbelského letiště, její 
prodloužení a zapojení do systému evropských cyklotras Eurovelo s napojením na 
cyklostezku podél řeky Jizery. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
        
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Dne 26. 1. proběhlo jednání s organizací ROPID. Za MČ Praha 19 byly tlumočeny požadavky 
na zlepšení obsluhy jižní části Kbel (zastávka Nymburská), zlepšení spojení s Poliklinikou 
Prosek a zřízení midilinky přes Miškovice do Čakovic. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem 
umístění dvojnásobného počtu žáků 
Za OMIBNH: V příloze předkládáme zprávu TDI o průběhu stavby.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
ukládá Ing. T. zastřešit zpracování zprávy k průběhu a financování stavby ZŠ spolu s 
ekonomickým odborem. 
Trvá           
Za OKS: Místostarostka se zúčastnila zasedání ZHMP na projednávání rozpočtu hl. m. Prahy 
dne 19. 2., kde v diskusi apelovala na zvýšení investičních prostředků do školství na potřebné 
zkapacitnění, informovala o naši situaci a obecně o nedostatečných zdrojích pro městské 
části a požádala o podporu při rozdělování rezervy určené na kapitálové výdaje ve školství. 
Jednáno s radní pro školství, finanční ředitelkou, předsedou klubu zastupitelů ČSSD a paní 
náměstkyní. Opětovně předána žádost se shrnutím včetně fotodokumentace stavby. 
V rámci rozpočtu byla schválena rezerva pro městské části ve výši 150 mil. na investice a 150 
mil na neinvestiční náklady ve školství. Obdrželi jsme pravidla a tabulky, které zpracujeme na 
výši potřebné částky na dostavbu a vybavení. Tyto pak předáme k projednání RHMP, která 
následně postoupí ke schválení ZHMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci o jednání a 
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ukládá OE ve spolupráci s místostarostkou zpracovat tabulky a důvodovou zprávu k žádosti o 
dotaci na dostavbu a vybavení nové budovy ZŠ a předat v termínu starostovi k podpisu.  
Termín pátek 6.3.2015  
Rada 
velmi děkuje místostarostce za vynikající zastupování a hájení zájmu MČ Praha 19, zvláště 
pak s ohledem na skutečnost, že v této době byla na úřadě jediným statutárním zástupcem. 
Vedení MČ vč. tajemníka bylo v pracovní neschopnosti. 
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu 
V projednávání projektu parkoviště Semilská byla nalezena shoda se zástupci SVJ Semilská. 
Parkoviště Novákova Zahrada je před vydáním územního rozhodnutí. Je připravena 
dokumentace pro stavební povolení. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
   
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech 
Proběhlo odevzdání měřičů radonu, které byly následně zaslány na Státní ústav radiační 
ochrany k vyhodnocení.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 1104/14/místostar. – Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ Kbely 
Paní ředitelka J. H. se ujala funkce. V příloze předkládáme návrh platového výměru, který byl 
zkontrolován odd. školství. 
usnesení: Rada 
schvaluje předložený platový výměr a určuje plat včetně jeho složek paní ředitelce J. H. dle 
tohoto návrhu. 
 
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301 
Po zveřejněném záměru prodeje této nemovitosti na internetových portálech, úřední desce, 
internetových stránkách a v denním tisku proběhlo dne 18.2.2015 otevírání obálek 
s následujícím výsledkem: 
 

p.č. žadatel sídlo cena 

1 IBC International Broker Company s.r.o. Ostrava 17 250 000 

2 Ing. R. S. Praha 6 18 150 000 

 
Protokol o otevírání obálek v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí průběh soutěže, 
přijímá nabídku R. S. k odkoupení nemovitosti Mladoboleslavská 301 za cenu 18 150 000,- Kč 
a 
ukládá ved. OMIBNH materiál předložit na nejbližší jednání ZZMČ. 
 
Usnesení č. 38/14/OMIBNH - Dovybavení DS Mladoboleslavská 
Po provedeném poptávkovém řízení předkládáme následující nabídky na dodávku a montáž 
osvětlení LED do společných prostor včetně pohybových senzorů u jednotlivých světel. 
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firma sídlo Svítidla bez DPH Montáž bez DPH Celkem bez DPH 

Immax s..ro. Vřesina 156 035,- 48 000,- 204 035,- 

DT LED LIGHTS s.r.o. Kbely 140 550,- 22 365,- 162 915,- 

Luxlighting s.r.o. Karlovy Vary 172 118,- 35 550,- 207 668,- 

usnesení: Rada 
přijímá nabídku firmy DT LED LIGHTS s.r.o.  za celkovou cenu (dodávka a montáž) 162 915,- 
Kč bez DPH a 
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky. 
 
Usnesení č. 84/15/OMIBNH – Žádost o vjezd do areálu LOM z ul. Mladoboleslavské 
V příloze předkládáme žádost LOM Praha, s.p. o stanovisko k napojení svého areálu z ulice 
Mladoboleslavské přes pozemek parc. č. 1918 k.ú. Kbely svěřený MČ (zelený pás při 
komunikaci kolem majáku). K žádosti je připojen souhlas odboru dopravních agend MHMP, 
Policie ČR a OŽPD ÚMČ  P19. 
Komise výstavby po seznámení se se studií souhlasí s napojením a doporučuje, aby 
podmínkou souhlasu byl závazek, že tato komunikace nepovede k rozšíření provozu areálu 
LOM a ke zhoršení životních podmínek obyvatel Kbel ani okolních městských částí. 
usnesení: Rada 
souhlasí s napojením areálu LOM Praha z ulice Mladoboleslavská přes pozemek parc. č. 1918 
k.ú. Kbely svěřený MČ za podmínek doporučených komisí výstavby a 
ukládá OMIBNH sdělit žadateli tento souhlas, podmíněný výše uvedeným závazkem. 
 
Usnesení č. 87/15/OMIBNH – Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2148/7 k.ú. 
Kbely 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhuje bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 2148/7 o výměře 45 m2 do vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřeno MČ Praha 19.  
Pozemek, v KN vedený jako koryto vodního toku, je přilehlý ke komunikaci ulice K Vinoři a je 
tvořen z větší části opěrnou zdí vinořského potoka. OŽPD nemá proti převodu námitky 
zejména vzhledem ke skutečnosti, že okolní pozemky jsou již svěřeny MČ Praha 19.  
usnesení: Rada 
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2148/7 k.ú. Kbely do vlastnictví Hl.m. 
Prahy svěřeno MČ Praha 19, 
ukládá OMIBNH zveřejnit tento záměr a 
pověřuje starostu jeho podpisem.  
Dále viz usnesení č. 102/2015/star. 
Trvá            
 
Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce 
Bezpečnostní ředitel navrhuje Radě zvážení opětovné realizace projektu veřejně 
prospěšných pracovníků v rámci MČ Praha 19. 
usnesení: Rada  
souhlasí s realizací kroků směřujících k obnovení projektu veřejně prospěšných prací 
 
Usnesení č. 104/2015/OT – Plán kontrol MHMP na rok 2015 u MČ Praha 19 
Tajemník informuje radu o termínech plánovaných kontrolních akcí provedených odbory 
Magistrátu hl. m. Prahy u naší MČ.: 
1. veřejnosprávní finanční kontrola - není stanoven termín, předpoklad je léto 2015 
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2. kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 
provedených externím auditorem v roce 2014 - není stanoven termín, předpoklad je léto 
2015 

3. kontrola na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:            
14. 4. – 16. 4. 2015  

4. kontrola na úseku ochrany životního prostředí: 14. 5. 2015                
5. kontrola správy místních a správních poplatků: 8. 9. – 22. 9. 2015     
6. kontrola na úseku krizového řízení: 24. 9. 2015     
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  


