
 

Zpráva o činnosti rady MČ pro 5. zasedání ZMČ 
předkládá starosta MČ Praha 19 

 

 
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 3. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Rada se v  tomto období sešla na 4 řádných zasedáních a 4 mimořádných zasedáních a přijala 62 
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. 
 
 

8. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 17.3.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 10 nových usnesení. 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Dne 6. března proběhlo na MHMP pracovní setkání cyklokoordinátorů, kde byli seznámeni s politikou HMP ve věci 
cyklodopravy. Očekává se větší aktivita městských částí v přípravě projektů nových cyklotras. 
Silniční správní úřad Prahy 14 odsouhlasil stanovení dopravního značení v návazném úseku cyklotrasy A44 za 
Satalicemi. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Organizace ROPID nadále prosazuje posílení MHD v oblasti Prahy 19 k 7. dubnu 2015. 
Dne 6. března proběhlo jednání se SŽDC ohledně nové zastávky Praha-Kbely, Nouzov. Z kapacitního posouzení 
železniční trati č. 070 vyplývá, že v současnosti na nové zastávce může zastavovat linka S34 (Praha-Čakovice – Praha-
Kbely – Praha-Masarykovo nádraží). Dne 11. března se uskutečnilo další jednání na ÚMČ Praha-Čakovice. MČ Praha-
Čakovice podporuje zřízení výhybny v místě budoucí zastávky Praha -Třeboradice, aby ve střednědobém horizontu 
mohla na zastávce Praha-Kbely, Nouzov zastavovat i železniční linka S3 (Praha-Vršovice – Praha-Kbely – Všetaty). 
Dále MČ Praha-Čakovice podporuje rozšíření provozu linky S34. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
Podklady k prvnímu informačnímu panelu ku příležitosti 885 let vzniku Kbel jsou připraveny a předány ke grafickému 
zpracování panu M. Podrobně v zápisu z jednání a činnosti komise kroniky (Usnesení č. 26/14/star.– Komise pro 
kroniku a historii). 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Na výboru územního rozvoje MHMP sdělil IPR, jako zpracovatel, že předpokládá, že v 03-05/2015 proběhnou 
s městskými částmi konzultace k Metropolitnímu plánu a v 09/2015 by měl být návrh Metropolitního plánu předán 
pořizovateli, tedy odboru stavebnímu a územního plánu MHMP.  
Pražské stavební předpisy:  
Stanovisko městské části k technické novele Pražských stavebních předpisů bylo IPRu předáno. MHMP jmenoval 
pracovní a konzultační skupinu, která začala pracovat na věcné novele Pražských stavebních předpisů.    
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům 
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Probíhá aktualizace koncepce  dle doporučení a návrhů Bezpečnostní komise MČ Praha 19 (dále jen BK). Očekává se 
schválení aktualizované koncepce bezpečnosti v rámci nejbližšího zasedání BK. 
usnesení: Rada  
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bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu 
Parkoviště Novákova zahrada je před vydáním územního rozhodnutí. Je připravena dokumentace pro stavební 
povolení. Projekt umožňuje budoucí rozšíření parkoviště až ke Svijanské ulici místo stávajících garáží. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy 
Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly odevzdány na SFŽP, čekáme na případné připomínky a na 
vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 1120/14/OŽPD - Strategie celoroční údržby veřejně přístupných ploch v k. ú. Kbely  
Bylo dokončeno zpracování aktualizace pasportu zeleně a mapové podklady pro zimní údržbu komunikací – sjízdnost 
a schůdnost. 
Na základě těchto aktualizovaných podkladů byl, ve spolupráci s advokátní kanceláří Chytil & Man, zpracován návrh 
smlouvy o dílo,  který radě předkládáme v příloze. 
Smlouva je podkladem pro vyhlášení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele letní a zimní 
údržby. 
usnesení: Rada  
souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo na dodavatele letní a zimní údržby na území MČ Praha 19 a  
pověřuje OŽPD vypsáním podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  
 
Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD 
Výpovědní lhůta končí 21. 5. 2015. Během dubna připravíme podklady pro další zajišťování obstarávání a spravování 
sálu LD s příslušenstvím. Pan  B. byl nyní pověřen dohledem nad přebíráním, odemykáním, zamykáním, úklidem a 
dodržováním harmonogramu akcí.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci o výpovědní lhůtě a zajištěním chodu a obstarávání sálu LD panem B. 
    
Usnesení č. 17/2014/OV - Regulační plán 
Komise výstavby obdržela stanovisko bezpečnostní komise a komise životního prostředí a na svém 5. jednání dne 
2.3.2015 vytypovala lokality pro zpracování regulačních podmínek. Jsou to: 

- Pozemky navazující na Zamašskou až za těleso dráhy vlevo od Semilské směrem ke hřbitovu 
- Pozemky mezi Mladoboleslavskou a Hornopočernickou (pouze k vymezené zeleni) směrem na Vinoř   
- Pozemky v areálu LOM a Pal  
- Pozemky trojúhelníkového tvaru u Toužimské těsně navazující na lesopark Letňany – Kbely 
- Pozemky na konci Hůlkové směrem na výstavbu Skanska 
- Pozemky za Knaufem - park  

usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k regulačnímu plánu  
souhlasí se zpracováním regulačních podmínek pro 6 lokalit dle bodu č. 2 zápisu z 5. jednání komise výstavby ze dne 
2.3.2015.    
 
Usnesení č. 29/14/star. – Finanční výbor 
Dne 11.3.2015 se uskutečnilo jednání  Finančního výboru k návrhu rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2015. Zápis 
v příloze.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 30/14/star.– Kontrolní výbor 
Zasedání KV se konalo dne 9.3.2015, zápis v příloze č. 1.  
KV na svém 2. zasedání schválil plán kontrol na I. pololetí 2015 (v příloze č. 2). 
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Členové KV povedli kontrolu výběrového řízení na „Novou budovu ZŠ“, zápis z kontroly je přiložen v příloze č. 3. 
Kontrolní výbor nezjistil z dostupných dokladů a postupu výběrové komise nedostatky a není třeba navrhnout žádná 
nápravná opatření.  
KV žádá radu o informování těchto závěrů na příštím jednání ZZMČ a předložení Zápisu z kontroly a plánu kontrol 
zastupitelům na vědomí. 
Starosta vydal Příkaz starosty č. 3 k zasílání zápisu z usnesení Rady MČ Praha 19 Kontrolnímu výboru MČ Praha 19 (v 
příloze č. 6). 
usnesení: Rada 
bere na vědomí zápis z jednání KV, plán kontrol na I. pol. 2015 a závěry ze zápisu z kontroly, dále 
bere na vědomí Příkaz starosty č. 3, 
ukládá tajemníkovi prověřit právní možnosti provádění kontrol Kontrolním výborem a sdělit výsledek tohoto 
právního šetření předsedovi Kontrolního výboru. 
 
Usnesení č. 108/15/star. - Letecká výstava a letecký ve dnech 11. - 13.6.2015 
Zástupci radnice, vedoucí OŽPD a bezpečnostní ředitel se sešli dne 16.3.2015 se zástupci organizátorů výše uvedené 
akce. Jednání trvalo cca 2,5 hod. a informací pro Radu je, že příprava na tuto akci, zvláště pak z bezpečnostních a 
dopravních rizik, je ve stádiu počátku a zdaleka není na úrovni odpovídající dané akci. Městská část sdělí svá 
stanoviska pořadatelům ve výše uvedených ohledech do cca 14 dnů. Dle systému projednávání, pořadatel tzv. 
informoval radu o akci. 
usnesení: Rada tuto akci 
bere na vědomí a  
vydá své souborné stanovisko dle doporučení svých odborů. 
 
Usnesení č. 109/15/star. - Udělení medaile I. stupně 
usnesení: Rada Městské části Praha 19 
uděluje medaili  I. stupně za celoživotní profesní dílo ve prospěch Kbel, kdy pan Ing. J. K. naprosto nezištně, po řadu 
desetiletí, působil ve prospěch městské části jako jeden z předních pražských vodohospodářských odborníků. Jeho 
přínos v tomto oboru je těžko ocenitelný a přinesl městské části značné úspory.  
 
Usnesení č. 111/15/star. - Úkoly Městské policie 
Usnesení trvalé pro úkolování Městské policie Praha 19. 
Starosta po projednání s velitelem Policie Praha 9, informuje radu, že od měsíce dubna bude zahájen nový projekt 
„Informace radnice o každé službě strážníka“. 
 
Usnesení č. 112/15/PR –  Benefiční koncert 18.3. 2015 v LD Kbely 
Na základě pokynu pana starosty ohledně zajištění organizace Benefičního koncertu v LD Kbely na podporu 
pozůstalým po obětech tragické události v Uherském Brodě ze dne 24.2.2015 – který uspořádá Ina Production  a 
agentura RedMag. Žádám tudíž Radu o souhlas s podporou tohoto rockového benefičního koncertu ke dni 18.3.2015 
od 19h určeného k charitativním účelům.  
Ina Production žádá o součinnost – tzn. medializaci-zveřejnění akce dle možností, zpracování graf. plakátu, bezplatný 
pronájem sálu LD včetně barů, šatnu i hyg. potřeby a další s tím spojené. 
Zisk ze vstupného bude přímo na akci předán  zástupci pozůstalých po obětech v Uh. Brodě – starostovi Uh. Brodu. 
INFO ohledně povinného poplatku ze vstupného: Dle zákona 565 z roku 1990 Sb. O místních poplatcích v platném 
znění par. 6, odst.1 -  z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veř. prospěšné účely, se poplatek neplatí.  
Výtěžek ze vstupného se předá přímo na akci formou daru  pro pozůstalé obětí tragické události. 
Medializace: vývěsky, video: https://www.youtube.com/watch?v=bnMFeLV4JNM&feature=youtu.be facebook, naše 
i další zvací web stránky, kalendáře akcí a vývěsky+rozvoz a výdej letáků na akcích pro veřejnost. 
usnesení: Rada 
souhlasí s bezplatným pronájmem LD Kbely na benefiční koncert 18.3.2015 od 19h - včetně další součinnosti na akci-
medializace-zveřejnění akce dle možností, graf. zpracování plakátu, bezplatný pronájem sálu LD včetně barů, obsluha 
v šatně i hyg. potřeby a další s tím spojené a 
bere na vědomí další poskytnuté informace ohledně této charitativní akce. 
 
 

9. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 3.4.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=bnMFeLV4JNM&feature=youtu.be
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Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení. 
Usnesení č. 871/OŽPD – Dotace na drobnou techniku – nosič kontejnerů 
Ze Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně dvou příloh (Podmínky 
poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha) a k němu se vztahující potvrzení o přijetí dotace. Dokumenty v 
příloze.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho příloh a  
schvaluje potvrzení o přijetí dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí a  
pověřuje starostu podpisem potvrzení o přijetí dotace. 
           
Usnesení č. 1120/14 OŽPD - Strategie celoroční údržby veřejně přístupných ploch v k. ú. Kbely  
Výzva zájemcům ve zjednodušeném podlimitním řízení k podání nabídky „Údržba zeleně, chodníků a místních 
komunikací v MČ Praha 19“ pro veřejnou zakázku byla zveřejněna na portále veřejných zakázek a úřední desce úřadu 
a souběžně zaslána 6 ti firmám. Obálky s nabídkami budou otevírány dne 7. 4. 2015 v 10:00 hod. 
Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Ing. V. O., Bc. B. P., Ing. L. T, I. Š., Mgr. 
D. M. a náhradník Ing. Z. I.    
usnesení:  Rada 
bere na vědomí oznámení výzvy zájemcům a  
jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. V. O., Bc. B. P., Ing. L. T., I. Š., Mgr. D. M. a náhradník Ing. Z. I.   
 

10. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 14.4.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 16 nových usnesení. 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Dne 31. března proběhlo jednání se stavebním úřadem Prahy 9 ohledně běžícího řízení na vydání stavebního 
povolení na cyklostezku Mladoboleslavská, etapu 2.2. Dále byl projekt prezentován dne 7. dubna na jednání Komise 
RHMP pro cyklistickou dopravu. Byl zařazen do nového zásobníku akcí na rok 2015. Nyní se čeká na vyjádření TSK 
HMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
       
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Od 7. dubna byla posílena linka 269. Ve všední den je k dispozici zhruba dvojnásobek spojů. Obyvatelé v okolí 
zastávky Nymburská nyní mají k dispozici pohodlné a rychlé spojení na metro Letňany. Městská část k tomuto 
zveřejnila informace na webu, obyvatelé v okolí zastávky Nymburská obdrželi jízdní řády do schránek. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 
V rámci ergoterapeutického kroužku proběhly velikonoční dílny (26.3.), kde se senioři naučili zdobit vajíčka 
madeirovou technikou, voskem, připravili si velikonoční výzdobu klubovny a vyrobili si velikonoční květinové 
aranžmá. Výuku seniorům poskytla bezplatně učitelka MŠ paní L. S. 
I nadále pokračují kurzy seznámení se s obsluhou PC, cvičení seniorů a další. 
4.3. proběhla oslava  Mezinárodního dne žen, 18.3.2015 – procvičování paměti při setkání Klubu seniorů, oslavují se 
aktuální jubilea a výročí členů klubů. 1.4. uskutečnil Klub seniorů aprílový výlet do skanzenu - Přerova nad Labem a 
8.4. v STP proběhla přednáška na téma „naše zdraví“.  
Dále se chystá výlet  za KS výlet do Pelhřimova – města kuriozit dne 15.4. a klubové promítání (akce - „setkání 
v klobouku“) ke dni 29.4., v STP se chystá výlet do hvězdárny Ondřejov s prohlídkou stájí v blízkém okolí. 
Dále se senioři těší na tradiční kbelskou kulturní akci Pálení čarodějnic 30.4., kam se chystají přijít v hojném počtu. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
   
                      
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit  
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Aktuálně probíhá spolupráce s MP hl.m. Prahy, kdy na základě stanoviska obvodního a školního metodika prevence 
bude po projednání na nejbližším zasedání Bezpečnostní komise MČ Praha 19 z metodického materiálu (viz příloha) 
zvolena nejvhodnější kombinace preventivních přednášek směřovaných nejen vůči školní mládeži, ale i vůči většinové 
populaci a seniorům. Nad rámec tohoto proběhne přednáška „O alkoholu a návykových látkách za volantem“. Dále 
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.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
       
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
K poslednímu březnu byly uklizeny chodníky a komunikace od inertního posypu a vypršela platnost stávající smlouvy 
na údržbu. Průběžně probíhá čištění komunikací zametacím vozem v souladu s naplněním požadavků a parametrů 
dotace.    
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.  
Za OKS: Ve středu 8. 4. 2015 navštívila na pozvání pana starosty naši MČ paní radní R.. Hlavním předmětem návštěvy 
byla situace ohledně dofinancování stavby nové budovy ZŠ. Paní radní navštívila stavbu a přislíbila i nadále podporu 
dostavby.  
MŠMT vydalo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 15.000 tis. Kč po splnění podmínek uvedených v rozhodnutí 
(doplnění žádosti dle zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech). Jedná se zejména o vyplnění velkého množství 
tabulek a evidenčních elektronických a majetkových soupisech, které musí být odevzdány do 29. 5. 2015. 
Místostarostka se proto spojila se zpracovatelem původní „Výzvy“, kteří mají se zpracováním těchto formulářů a 
elektronických tabulek praxi s tím, že jim toto s největší pravděpodobností zadáme, abychom měli jistotu 
profesionálního zpracování.  
Po přidělení dotace z MŠMT městská část požádá hl. m. Prahu o přidělení dotace z rezervy hl.m. Prahy, která je 
určena na dofinancování projektů dle „Výzvy“, a to ve výši přidělené dotace. Paní radní R. přislíbila podporu k žádosti 
o zbývající potřebnou část pokrytí na dostavbu cca 20 mil. a vybavení cca 16 mil. Kč, která by měla být sanována také 
z vytvořené rezervy ve výši 200 mil. určenou pro školství.  
usnesení: Rada s uspokojením 
bere na vědomí informaci o rozhodnutí MŠMT a návštěvě paní radní R., 
ukládá místostarostce oslovit Mgr. J., jako zpracovatele „Výzvy“ na MŠMT o finančních podmínkách zpracování 
příloh dle výše zmíněných požadavků a informovat Radu.  
Rada dále 
děkuje paní radní R. za její profesionální přístup v řešení povinné školní docházky na území Městské části Praha 19. 
 
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00, celoměstsky 
významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy) 
Starosta a místostarosta se dne 17.4.2015 zúčastní na MHMP schůzky na toto téma. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
Usnesení č.1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )  
Na základě intervence starosty u kupujícího uhradil kupující zálohu ve výši 500 000,- Kč, čekáme na doplacení celé 
kupní ceny nejdéle však do 30.4.2015. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 1120/14 OŽPD - Strategie celoroční údržby veřejně přístupných ploch v k. ú. Kbely  

http://www.coolkbely.cz/
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Uběhla zákonná lhůta pro zveřejnění Výzvy zájemcům ve zjednodušeném podlimitním řízení k podání nabídky 
„Údržba zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19“ pro veřejnou zakázku a možného podání nabídky. 
Dne 7.4.2015 se sešla hodnotící komise a proběhlo za dohledu advokátní kanceláře Chytil & Man otevírání obálek 
s nabídkami. Zúčastnilo se rovněž několik zástupců firem, které podaly nabídky. Celkem bylo doručeno 8 nabídek. 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za měsíční plnění. Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek v příloze. 
 

Nabídka  Firma Sídlo IČO Cena bez DPH Pořadí 

1. TILIA Garden s.r.o. Praha 3 28181557 178.000,- 5 

2. ATALIAN CZ s.r.o. Mladá Boleslav 25059394 136.550,- 1 

3. BOUŠEK s.r.o. Praha 6 27084388 214.167,- 7 

4. PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. Praha 9 60194120 169.792,- 3 

5. Great Garden CZ, SE Praha 5 24724416 172.000,- 4 

6. KP servis Most s.r.o. Most - Souš 28692811 142.621,- 2 

7. ZENOVA services s.r.o. Praha 1 25051865 602.033,- 8 

8. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. Ústí nad Labem 28685521 188.500,- 6 

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí průběh soutěže a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a 
určuje vítězem této soutěže firmu ATALIAN CZ s.r.o. se sídlem 17. listopadu 1434, Mladá Boleslav, IČO 25059394 
a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Údržba zeleně, chodníků a 
místních komunikací v MČ Praha 19“, a 
ukládá OŽPD vyrozumět dle zákona všechny zúčastněné uchazeče a následně Rada po proběhnutí 10denní odvolací 
lhůty  
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytování služeb s vítěznou firmou ATALIAN CZ s.r.o. se sídlem 17. 
listopadu 1434, Mladá Boleslav, IČO 25059394 
za podanou nejnižší nabídkovou cenu bez DPH ve výši 136 550,- Kč.  
 
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301 
Smluvní advokátní kancelář připravila kupní smlouvu. Bude zaslána kupujícímu s tím, aby složil patřičnou částku na 
účet městské části.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
        
Usnesení č. 105/15/star. - Nová dokumentace projektu Skanska reality a.s. 
Rada obdržela návrh smlouvy o spolupráci mezi Skanska reality a.s. a MČ Praha 19, jinak darovací smlouvu 
v celkovém rozsahu 13 mil. Kč na vybudování patřičných míst v základním školství. Dále se jedná o 5 mil. Kč jako 
příspěvek na údržbu budoucí infrastruktury a závazek vybudování MŠ v ceně 14 mil. Kč bez DPH. 
usnesení: Rada 
s ohledem, že za nejdůležitější v této věci považuje zajištění základního školství a s ohledem na minulé jednání 
ukládá všem svým členům ze servisu odborů a pracovníků Úřadu MČ Praha 19 a právní kanceláře Chytil a Mann 
prověřit darovací smlouvu a dále rozsah a stavbu MŠ.    
Rada však  
hodnotí výsledek spolupráce s fy Skanska reality a.s. dle navržené smlouvy o spolupráci za vynikající a  
děkuje všem, kteří se podíleli na této přípravě a vlastní realizaci.  
         
Usnesení č. 112/15/PR –  Benefiční koncert 18.3. 2015 v LD Kbely 
Průběh Benefičního koncertu v LD Kbely na podporu pozůstalým po obětech tragické události v Uherském Brodě dne 
24.2.2015 – který pořádala ag. Ina Production proběhl bez problémů. Městská část mediálně, ale i finančně podpořila 
tuto benefiční akci, 
zisk ze vstupného byl předán přímo na akci zástupci pozůstalých po obětech v Uh. Brodě. Byla vybrána částka 27 tis 
Kč. Pro pozůstalé po vražedném útoku. Částku převzal starosta Uherského Brodu. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
Usnesení č. 120/15/místostar., IA – Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 



 7 
 

Na základě projednání variant s IA a auditorskou firmou se přikláníme ponechat přezkoumání hospodaření na 
Odboru auditu hl.m. Prahy. 
usnesení: Rada  
souhlasí se zadáním přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 odboru auditu (kontroly) hl. m. Prahy a 
ukládá místostarostce toto sdělit příslušnému odboru MHMP. 
 
Usnesení č. 123/2015 /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: Ing. M. Š., p. M. A. a p. Bc. P. B.                                       
usnesení: Rada 
souhlasí a pověřuje výše uvedené: pana Ing. M. Š., pana M. A. a pana Bc. P. B. oddávajícími členy zastupitelstva MČ 
Praha 19 
 
Usnesení č.  124/2015/BŘ – Pracovník prevence sociálně patologických jevů – streetworker 
Bezpečnostní ředitel na základě základních dokumentů připravované Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 po dohodě 
s tajemníkem úřadu JUDr. N. předkládá Radě návrh zřízení funkce pracovníka prevence sociálně patologických jevů – 
streetworkera. 
usnesení: Rada 
souhlasí se zřízením funkce Pracovník prevence sociálně patologických jevů – streetworker. 
 

11. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 28.4.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 11 nových usnesení. 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 
Ve spolupráci s radnicí se chystá netradiční setkání Klubu seniorů „V KLOBOUKU“ – dne 29.4.2015 od 14h v klubovně. 
I nadále pokračují kurzy seznámení se s obsluhou PC, cvičení seniorů a další. 
Členové Klubu seniorů (KS) uspořádali výlet do Pelhřimova za účelem návštěvy Muzea kuriozit a rekordů a společně 
též navštívili město Humpolec spolu s prohlídkou celého procesu výroby piva v pivovaru Bernard. Článek i foto budou 
k dispozici v dalším čísle Kbeláku, reportáž z výletu seniorů do Pelhřimova: http://kbely.tv/video/542-za-rekordy-do-
pelhrimova 
Svaz tělesně postižených  (STP) uspořádal výlet k datu 22.4.2015 – tentokráte do hvězdárny v Ondřejově. Zajímavé 
povídání bylo spojeno s prohlídkou celého areálu a dalšími zajímavostmi k tématu astrologie. Příjemnou zastávkou 
byla v rámci výletu i návštěva Šibeničního vrchu – což je největší srub v Evropě s přilehlou kozí farmou v krásném 
prostředí Ladova kraje. Senioři cestou zpět předali veškeré usušené pečivo koníkům z klubu Kvítek v Ondřejově, jež 
slouží již dlouhou dobu jako hiporehabilitace pro handicapované osoby. Článek i foto budou k dispozici v dalším čísle 
Kbeláku. 
Reportáž z výletu STP do Ondřejova: https://www.youtube.com/watch?v=ROY99uoI80Y&feature=youtu.be 
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 dosavadním průběhu stavby došlo k přípočtům a odpočtům, a v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách bylo nutné vypsat jednací řízení bez uveřejnění. Odpočty a přípočty nemají vliv na termín dokončení 
stavby a nemají vliv na cenu díla, respektive původní cena díla se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 
snižuje o 12 257,49 Kč bez DPH, tj. o 14 832,- Kč včetně DPH. Po schválení tohoto materiálu bude zhotovitel vyzván 
k uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 . 
V příloze dále předkládáme ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie s PT, a.s, 
která řeší dodávku tepla pro školu a Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN s  PREdistribuce 
a.s., kterou je řešeno připojení školy k elektrické energii. 
Dále v příloze předkládáme právní stanovisko smluvní advokátní kanceláře k řešení výběru zhotovitele, resp. 
dodavatele atypického a typizovaného vybavení školy – viz samostatná usnesení. 

http://kbely.tv/video/542-za-rekordy-do-pelhrimova
http://kbely.tv/video/542-za-rekordy-do-pelhrimova
https://www.youtube.com/watch?v=ROY99uoI80Y&feature=youtu.be
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usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, 
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 se společností Geosan + Syner, vedoucí společník GEOSAN Group a.s. za 
cenu vč. DPH – 14 832,- Kč, a 
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o dodávce tepelné energie a Smlouvy o smlouvě 
budoucí o připojení na napěťové hladině NN. 
Trvá 
Za OKS: Kontaktována Mgr. J. ohledně vypracování dokumentů – tabulek k návrhu na přidělení dotace z MŠMT a 
společně pracujeme na jejich zpracování. Zároveň místostarostka navázala spolupráci s odpovědnou referentkou na 
MŠMT ohledně dohledu nad zpracovanými tabulkami s tím, že případné nedostatky či chyby budeme spolu 
konzultovat, abychom se vyhnuli odmítnutí.  
Dále byly zpracovány dvě žádosti, a to žádost o přidělení dotace z rezervy určené městským částem na školství ve 
výši 32.000 tis. Kč na dofinancování stavby a na potřebné vybavení. Žádost o dotaci v příloze. 
Další žádost se týká bezúročné půjčky na překlenutí časového nesouladu a řeší ji samostatné usnesení.    
usnesení: Rada 
bere na vědomí postup v této věci  
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z  rozpočtu HMP ve výši 32 mil. Kč.  
 
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř 
V rámci záměru Golf Vinoř vydal dne 8.4.2015 odbor výstavby rozhodnutí o umístění staveb pro čerpání odpadních 
vod pro zavlažování golfového hřiště. Následně byla dne 17.4.2015 na odbor životního prostředí podána žádost o 
stavební povolení k vodním dílům nazvaným - „Stavby pro čerpání odpadních vod pro zavlažování golfového hřiště 
Golf  Vinoř“  spolu s žádostí o povolení k nakládání s odpadními vodami. Vodoprávní řízení bude zahájeno po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavby pro čerpání odpadních vod.  
usnesení: Rada 
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) 
Zástupci městské části (starosta a místostarosta) se zúčastnili dne 17.4.2015 jednání se zástupci Letňan, Čakovic a 
Výboru pro dopravu MHMP o novém trasování propojovací komunikace. Průběh navržené trasy mimo park 
komunikací Toužimská je v souladu s požadavky naší městské části. Po úpravě trasy v Letňanech, dle předchozích 
dohod, se bude konat další jednání – viz zápis v příloze.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci  
ukládá dále sledovat tuto změnu s cílem nedopustit komunikační překřížení parku.   
 
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301 
Smluvní advokátní kancelář zaslala kupní smlouvu k připomínkování kupujícímu, kdy kupní cena bude vložena na 
účet MČ před jejím podpisem.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 28/14/ star. – Komise likvidační a škodní 
Nové jednání komise proběhlo dne 16.4.2015, zápis v příloze č. 1. Komise v souladu s bodem 1 navrhuje Radě doplnit 
komisi o jednoho člena, a to pí M. P., pracovnici úseku personalistiky a školství, vzhledem k ukončení pracovního 
poměru Bc. M. U., Dis. Komise v souladu s bodem 2 zápisu předkládá radě ke schválení návrh Likvidačního protokolu 
(příloha č. 2) včetně soupisu vyřazovaného majetku (příloha č. 3). Jedná se o majetek, který komise označila jako 
poškozený a neopravitelný, resp. jejich oprava je nerentabilní a z uvedených důvodů jej nelze nabídnout neziskovým 
organizacím ve Kbelích, či jej nabídnout k odprodeji. 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 3 zápisu předkládá radě ke schválení odprodej 3 sad bezdrátových mikrofonů (příloha č. 
4). Na základě návrhu komise doporučuje nabídnout k prodeji v souladu s postupem určeným ve směrnici. 
usnesení: Rada 
souhlasí s doplněním komise o pí M. P., 
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schvaluje návrh Likvidačního protokolu v příloze č. 2 a dále  
schvaluje majetek v příloze č. 4 k prodeji. 
 
Usnesení č. 38/14/OMIBNH - Dovybavení DS Mladoboleslavská 
Práce na montáži LED osvětlení do společných prostor DS Mladoboleslavská 20 byly dokončeny a převzaty 
v odpovídající kvalitě bez vad a nedodělků.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 67/15/OKS-IA – Veřejná finanční podpora v roce 2015 
Advokátní kancelář vypracovala vzorovou smlouvu pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ P19 a předala ji interní 
auditorce. Interní auditorka postupně zpracovává smlouvy pro jednotlivé příjemce dotace z rozpočtu MČ P19 a 
předkládá je paní místostarostce k odsouhlasení a k podpisu obou stran. Ve smlouvách jsou jasně vymezeny 
podmínky čerpání dotace, uznatelné náklady vč. jejich výše a sankce za porušení rozpočtové kázně. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
        
Usnesení č. 122/15/místostar. – Volební řád Školské rady při ZŠ Kbely 
Předkládáme k projednání návrhy na volební řád školské rady při ZŠ Kbely. Na základě časového prostoru, který byl 
Radou dán z minulého usnesení, byla provedena revize obou návrhů a přikláníme se k návrhu č. 2, který je 
propracovanější a byl i konzultován s vedením ZŠ.   
usnesení: Rada po projednání a zapracování připomínek 
souhlasí s počtem členů ŠR ve výši 9 osob, 
schvaluje: Volební řád Školské rady při ZŠ Kbely, Albrechtická 732, Praha 9 – Kbely dle předloženého návrhu č. 2, 
pověřuje starostu podpisem tohoto Volebního řádu,  
jmenuje I. Š., Mgr. J. H. a M. P. zástupci uvedené školské rady a 
určuje M. P. supervizorem voleb do Školské rady, a to zástupců za nezletilé žáky a pedagogy a dále 
ukládá odd. školství  neprodleně seznámit s Volebním řádem ředitele školy, který zahájí úkony potřebné k volbám 
ŠR. 
 
Usnesení č. 131/15/OMIBNH - Havárie – výměna expanzní nádrže Katusická 695 
Dne 23.4.2015 došlo k havárii  expanzní nádrže u VS Katusická, umístěné na půdě tohoto domu. Po tomto zjištění byl 
na stanici nastaven úsporný provoz, aby nedošlo k zatečení do bytů. S ohledem na stav nádrže, a aby bylo možné 
zajistit plnohodnotné zásobování teplou vodou, je nutné provést její náhradu za tlakový expanzní automat. 
S odvoláním na výsledek výběrového řízení ( viz usnesení Rady č. 86 z 8.7. 2014 ) na základě kterého byla provedena 
náhrada expanzních nádrží za tlakové expanzní automaty u VS Jilemnická, Toužimská a Martinická navrhujeme 
kontaktovat vítěznou firmu tohoto výběrového řízení firmu JANPE s.r.o. k podání nabídky na náhradu této expanzní 
nádrže za tlakový expanzomat. Tato oprava bude zafinancována z plánovaných prostředků na opravy, cena této 
zakázky bude obdobná jako u zakázek předchozích, tj. do 550 000,- Kč bez DPH. 
usnesení: Rada 
souhlasí s uvedeným postupem a  
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s firmou JANPE s.r.o. na výměnu expanzní nádrže 
Toužimská 662 za expanzomat za nabídnutou cenu.  
 
Usnesení č. 133/15/OMIBNMH – Poptávkové řízení – atypický interiér nové školy.  
V souladu s právním stanoviskem smluvní advokátní kanceláře, kdy atypický interiér (např. kryty topení, spojené 
s parapety, kryty hydrantů, bez něhož by nebylo možné stavbu zkolaudovat) po výrobě jsou pevně spojené 
s budovou a dále v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu v příloze předkládáme nabídky 5 
ti firem pro dodání a montáž tohoto interiérového vybavení. 
 

firma sídlo IČO Cena bez DPH Cena s DPH 

Truhlářství Dlouhý- Hulák Brandýs/Labem 67629008 1 982 400,- 2 398 704,- 

M – interier s.r.o. Kbely 25096061 1 873 740,- 2 267 225,- 

Axis M s.r.o. Vestec 27409759 1 955 220,- 2 365 816,- 

JHP Interiéry s.r.o. Praha 9 64581985 2 078 200,- 2 514 622,- 
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D. LUXA Jenštejn 470 44225 2 008 600,- 2 430 406,- 

 
Doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou M – interier s.r.o.. 
usnesení: Rada 
přijímá nabídku firmy M-Interier s.r.o.  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu vč. DPH 2 267 225,- Kč po právním 
prověření. 
 
Usnesení č. 134/15/místostar. – Předložení žádosti o bezúročnou zápůjčku z rozpočtu HMP 
S ohledem na velký časový nesoulad mezi přidělením přislíbených dotací od MŠMT a HMP, která je dotací od MŠMT 
podmíněna a termínem převzetí dokončené stavby budovy školy  
7. června2015, kdy dojde i na závěrečné fakturace a kdy musíme následně co nejrychleji školu vybavit potřebným 
zařízením ke zprovoznění 1.9.2015, je nutné přistoupit k variantě půjčky z rozpočtu HMP. Městská část nemá žádné 
volné zdroje, kterými by mohla sanovat doplatky zmíněné investice. Na dofinancování stavby a vybavení zbývá 72 
mil. Kč, 10 mil. Kč obdržela MČ dotaci z HMP, 62 mil. zbývá pokrýt a zdroje jsou v jednání. Rozhodnutí o přidělení a 
jejich připsání na účet MČ se v kladném a nejlepším případě uskuteční až po kolaudaci resp. po dohotovení stavby 
resp. vybavení. Navrhujeme proto požádat o bezúročnou zápůjčku z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 62 mil. Kč na 
překlenutí časového nesouladu s přidělením dotací z MŠMT a HMP do doby jejich naběhnutí na účet MČ. 
O záměru MČ byla informována nám. primátorky prof. Ing. E. K. a Ing. J. 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí s uvedeným záměrem žádosti o bezúročnou zápůjčku z rozpočtu HMP ve výši 62.000 tis. Kč do doby 
přidělení přislíbených dotací od MŠMT a HMP a 
ukládá starostovi tento záměr projednat na Zastupitelstvu MČ Praha 19. 
 
Usnesení č. 140/15/OT – Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů 
Tajemník informuje Radu, že ve dnech 14. a 16.4.2015 proběhla výše uvedená kontrola, kterou prováděl MHMP 
Odbor živnostenský a občansko-správní za kontrolované období let 2010 – 2014.  
Závěr: na základě provedené kontroly je možno konstatovat, že úroveň správních řízení je velmi dobrá.  Závažné 
nedostatky se nevyskytly žádné. Není proto zapotřebí přijímat žádná opatření ve smyslu čl. 9 odst. 2 Nařízení ředitele 
HMP č. 16/2007 ke zlepšení činnosti v rámci výkonu přenesené působnosti. 
usnesení: Rada 
vyslovuje poděkování příslušnému Odboru občansko-správnímu ÚMČ Praha 19, u kterého byla kontrola prováděna. 
 
Usnesení č. 141/15/OT – Informace o kontrole u příjemce veřejné finanční kontroly 
Tajemník informuje Radu, že ve dnech 31.3. – 7.4.2015 byla provedena výše uvedená kontrola. 
Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP (financováno z ESF). Kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 
písm. a) zákona o finanční kontrole dospěla kontrolní skupina k závěru, že zaměstnavatel dodržel podmínky sjednané 
v Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-VN-56/2013 č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
usnesení: Rada 
děkuje všem zainteresovaným pracovníkům. 
 

12. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 11.5.2015 
Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení. 
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada ) 
Rada městské části konstatuje, že starosta městské části, pí. místostarostka a Advokátní kancelář Chytil a Mann se 
v současné době snažili vyjít vstříc kupujícímu Novákovy zahrady, ve věci zajištění finančních prostředků na uhrazení 
tohoto pozemku. 
Starosta konstatuje, že pro městskou část a pro něho je zásadně nepřijatelná navržená smlouva o vázaném účtu viz 
příloha, neboť obsahuje text, který by mohl být v rozporu se zákonem o hl. m. Praze a jejím uzavřením by mohlo dojít 
k porušení povinností při správě cizího majetku. 
usnesení: Rada 
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konstatuje, že v rámci kupní smlouvy a následného odkladu schváleného Radou dne 23.1.2015, měl kupující po 
zaplacení zálohy 500 000,- Kč doplatit celou částku, tedy 
3 895 990,- Kč do 30.4.2015. Rada 
odstupuje dle článku III. odst. 2 od kupní smlouvy mezi městskou částí a manželi M. a M. H. ze dne 3.10.2014 a 
ukládá Ing. T., po písemné informaci od výše uvedených manželů, vrátit jim zálohovou částku 500 000,-Kč na účet dle 
jejich písemné informace a zahájit úkony směřující k novému prodeji. 
V příloze stanovisko Odboru majetku a stanovisko Ekonomického odboru. 
Rada 
pověřuje starostu podpisem výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 780/12. 
 

13. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 18.5.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 24 nových usnesení. 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Starosta MČ Praha 19 odeslal náměstku D. nesouhlasné vyjádření k petici občanů, kteří prosazují přesun konečné 
příměstských autobusů z metra Ládví na metro Letňany. Dosud je zátěž z příměstské dopravy rovnoměrná podle 
spádových oblastí Středočeského kraje (autobusy končí na metru Kobylisy, Ládví a Letňany), někteří občané ze 
sídliště Ďáblice požadují, aby většina linek nově končila na metru Letňany. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
  
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Nová firma zahájila travní seč na začátku května. Průběžně probíhají konzultace ohledně ploch v terénu. 
První blokové čištění komunikací je připravováno u Lidového domu.  
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 podrobnou zprávu TDI o postupu stavby. Vzhledem k nutnosti vybudování 
elektroměrného pilíře včetně osazení desky a rozvaděče před měřením, v příloze předkládáme nabídku firmy ELPO 
s.r.o. k provedení této zakázky za celkovou cenu vč. DPH 89 835,- Kč.  Jedná se o autorizovanou firmu od PRE a.s. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí průběh stavby a 
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky pro firmu ELPO s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 89 835,- Kč.  
Trvá           
Za OKS: Zpracování tabulek a doplňovacích podkladů pro MŠMT ke konečnému rozhodnutí o dotaci pokračuje a jsme 
v kontaktu s příslušným referentem ministerstva, který nás oslovil s potřebou dodat plnou moc na zpracujícího 
zprostředkovatele, v našem případě je to Mgr. V. J. a její firma. 
Materiál ohledně souhlasu s podáním žádosti o zápůjčku z rozpočtu HMP předložen na mimořádném ZZMČ a 
schválen. Následně podána žádost příslušnému odboru magistrátu, Ing. J. a paní náměstkyni prof. K..  Žádost by měla 
být projednána na květnovém ZHMP. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí postup v této věci a 
souhlasí s udělením plné moci zpracovateli podkladů ohledně dotace z MŠMT pro Mgr. V. J. 
 
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu  
Analýza a vyhodnocení projektu pro Státní fond ŽP byly odeslány.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Konzultace na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy dne 29.4.2015 se zúčastnili Ing. O., Ing. A. a Ing. P..  Byla 
představena dosavadní práce na tvorbě metropolitního plánu. V předložených výkresech nebyla zakreslena žádná 
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zásadní změna oproti současnému územnímu plánu. Zástupci městské části se zpracovateli konzultovali některé 
detaily území a získali mapový podklad – viz příloha č. 1. Další jednání se předpokládá v 09/2015.    
Pražské stavební předpisy:  
Žádné nové informace.    
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům. 
 
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech 
SÚRO nám zaslal výsledky měření objemové aktivity radonu (v příloze) a výsledky měření souběžně zaslal občanům, 
kde měření proběhlo. SÚRO nám nabízí další spolupráci, a to v případě zájmu nájemníků v bytech, které vykazují 
vyšší výsledky provést změření dávkového příkonu gama a dlouhodobý průměr ventilace, což umožní rozhodnout o 
potřebě ozdravných opatření a případném dimenzování výkonu a režimu vzduchotechniky. 
usnesení: Rada 
souhlasí s uvedeným návrhem a 
ukládá ved. OMIBNH uvedené projednat s SÚRO. 
 
Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD 
S ohledem na blížící se termín ukončení obstaravatelské smlouvy s panem J. T. k 21.5.2015 a v souladu s velmi 
dobrou prací pana J. B., který již od závěru loňského roku se prakticky ujal výkonu správcovství sálu Lidového domu, 
kdy chod a provoz běží bez problémů, navrhuji v této praxi pokračovat a zadat panu B. tento výkon na smlouvu o dílo 
od zmíněného data. S nákladem na úkony správce bylo v rozpočtu LD pro rok 2015 předpokládáno. 
usnesení: Rada  
schvaluje navržené řešení a 
ukládá panu tajemníkovi učinit příslušné administrativní úkony v této věci.  
 
Usnesení č. 68/15/místostar., IA – Dílčí přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 
Obdrželi jsme závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření, která obsahuje účetní chyby v oblasti termínů 
odepisování majetku, tyto však nemají žádný vliv na způsob či výsledek hospodaření městské části. Zpráva bude 
projednána v rámci schvalování závěrečného účtu MČ. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.   
 
Usnesení č. 128/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy -  Kbely 
Ředitelka Mateřské školy Praha – Kbely, J. H., informuje Radu  
INFORMACE Z MŠ ALBRECHTICKÁ A LETCŮ 
Květen 2015 
Obsah: 

 Kvalifikovanost pedagogického týmu 

 Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí 

 Květinový den v MŠ Letců 

 Nadstandardní preventivní akce – oční vyšetření dětí 

 MŠ Albrechtická třídí odpad 

 Spolupráce s kbelskou organizací: Sbor dobrovolných hasičů Kbely 

 Výstavba toalet v MŠ Letců  

 Zabezpečení dvojích schodů ke kuchyni v MŠ Letců  

KVALIFIKOVANOST PEDAGOGICKÉHO TÝMU 
V současné době probíhají pohovory uchazečů na místo pedagog. V  MŠ jsou dva nekvalifikovaní pedagogové, kteří 
budou od nového školního roku nahrazeni kvalifikovanými pedagogy (dle novely zákona § 563/2004 Sb.) 
INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 
V obou MŠ proběhly 5. 5. od 17. hod informativní schůzky. Rodičům byly sděleny informace, jak dítě co nejlépe 
připravit na vstup do MŠ. Dozvěděli se organizační záležitosti  
a měli možnost si prohlédnut budovu.  
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Na tuto schůzku navázal seminář v MŠ Letců – „Pomoc, školka, aneb až se září zeptá“  
(veden KRC CoByDup + jedním pedagogem MŠ, 14. 5. 2015) 
KVĚTINOVÝ DEN V MŠ LETCŮ 
V úterý 13. 5. si rodiče mohli zakoupit kytičku, která je symbolem celonárodní sbírky Český den proti rakovině. 
Plakátek viz příloha.  
NADSTANDARDNÍ PREVENTIVNÍ AKCE – OČNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ 
Šetrné screeningové vyšetření očí přímo v MŠ za poplatek 150,-Kč. 
MŠ ALBRECHTICKÁ TŘÍDÍ ODPAD  
U MŠ Albrechtická je nastálo přistavěný kontejner na papír od Pražských Služeb a.s.,  
MŠ za každý odvoz dostane peníze, které využije pro potřeby MŠ/dětí.  
SPOLUPRÁCE S KBELSKOU ORGANIZACÍ: 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KBELY 
Děti z MŠ Letců prožijí dopoledne v kbelské hasičské stanici. Bude přítomna kbely.tv. 
Organizace spolupráce:  

 Prohlídka stanice  

 Beseda s hasiči 

 Ukázka hasičských aut, uniforem, hasících hadic, apod. 

 Hry na hasičském dvoře 

VÝSTAVBA TOALET V MŠ LETCŮ 
Aktuálně: 

 Z výběrového řízení vzešel návrh pana R.   

 Vypracovává se inženýrská dokumentace (Ing. K.). 

 Smlouvy budou hotové v nejbližších dnech (právník pan Ch.). 

ZABEZPEČENÍ DVOJÍCH SCHODŮ KE KUCHYNI V MŠ LETCŮ 
(Odstranění nedostatků mělo proběhnout již v roce 2011 dle Bezpečnostní zprávy.) 
V MŠ Letců proběhlo označení „prvního a posledního“ schodu, z důvodu bezpečnosti. 
Dále proběhlo výběrové řízení na: 

 Zábradlí do exteriéru – vstup do kuchyně včetně vrátek 

 Zábradlí do interiéru – vstup na schodiště včetně vrátek 

Z výběrového řízení vzešla firma: Zámečnictví BRANIŠ – objednávka bude MŠ doručena koncem května. 
Vizualizace s cenou – viz příloha. 
usnesení: Rada s potěšením  
bere na vědomí informace sl. ředitelky J. H. 
 
Usnesení č.  145/15/OMIBNH - Přístavba administrativní budovy PALESTRA 
VŠTVS PALESTRA předkládá dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení s žádostí o stanovisko. Komise 
výstavby po seznámení s podklady nemá k tomuto záměru žádné připomínky. 
usnesení: Rada 
souhlasí s přístavbou administrativní budovy VŠTVS PALESTRA dle předložené dokumentace a  
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli. 
 
Usnesení č.  156/15/OKS - Nákupu maringotky pro Lesní klub Cestička  
usnesení: Rada  
schvaluje nákup maringotky v ceně 56 000,- Kč vč. dopravy pro využití Lesního klubu Cestička,  
schvaluje přesun výdajů rozpočtu z paragrafu 3745 do paragrafu 3421 ve výši 56 000,- Kč a po právním prověření AK 
Chytil a Mann 
pověřuje místostarostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 157/15/OT – Informace o proběhlé kontrole na úseku personálním 
Tajemník informuje, že dne 24. dubna proběhla kontrola prováděná Oborovou zdravotní pojišťovnou. Kontroly se 
zúčastnily dvě pracovnice OZP a dále personalistka pí P. a mzdová účetní pí M.. 
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Při kontrole byly shledány drobné nedostatky, které byly hned na místě opraveny. 
Žádné závažné nedostatky nebyly shledány. 
usnesení: Rada 

bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 161/15/OE – Schválení účetní závěrky MČ Praha 19 a účetních závěrek PO 
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2014, zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 
2014, inventarizační zprávu za rok 2014 za vlastní MČ a zprávu interního auditu o výsledcích finančních kontrol za rok 
2014 a vyjádření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření (vše v příloze).  
Vzhledem k tomu, že auditor při přezkoumání hospodaření územního celku nezjistil žádnou skutečnost, která by ho 
vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s hledisky přezkoumání hospodaření a zjištěné chyby nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) 
zákona o přezkoumávání hospodaření a vzhledem k tomu, že ani žádné jiné podklady (zpráva interního auditu, nebo 
inventarizační zpráva) nesvědčí o tom, že by schvalovaná účetní závěrka MČ neposkytovala věrný a poctivý obraz 
účetnictví, navrhuji, aby Rada MČ schválila dle paragrafu 18 vyhlášky 220/2013 Sb účetní závěrku Městské části 
Praha 19 za rok 2014. 
usnesení: Rada  
schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2014. 
 
Usnesení č. 162/15/OE – Schválení účetních závěrek PO – MŠ Kbely a ZŠ Albrechtická  
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkových organizací – Mateřské školy Kbely a Základní škola Albrechtická 
za rok 2014, inventarizační zprávy za rok 2014 za příspěvkové organizace, zprávu interního auditu o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2014.  
Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva o interního auditu o výsledcích finančních kontrol 
za rok 2014, inventarizační zpráva za rok 2014) příspěvkových organizací (Mateřské školy Praha – Kbely a Základní 
škola Albrechtická) nesvědčí o tom, že by účetní závěrky příspěvkových organizací neposkytovaly věrný a poctivý 
obraz účetnictví, navrhuji, aby Rada MČ schválila dle paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Mateřské 
školy Praha – Kbely a Základní škola Albrechtická za rok 2014. 
usnesení: Rada  
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická za rok 2014 a 
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Praha – Kbely za rok 2014.  
 
Usnesení č. 163/15/OE – Pojištění majetku   
MČ má uzavřenou smlouvu na pojištění majetku s českou podnikatelskou pojišťovnou do 3.6.2015. Bylo provedeno 
poptávkové řízení s tímto výsledkem (nabídky v příloze): 
Česká pojišťovna  a.s.- roční pojistné ve výši …………………………………………. 381 824,- Kč 
Kooperativa pojišťovna a.s. – roční pojistné ………………………………………….. 357 556,- Kč 
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. – roční pojistné………………………………. 329 260,- Kč 
 
Vzhledem k nejnižší ceně a dosavadní bezproblémové spolupráci navrhuji uzavřít smlouvu s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou a.s.   
usnesení: Rada  
souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění majetku s českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. a 
pověřuje starostu podpisem.  
 
Usnesení č. 164/15/OE – Žádost ZŠ o příspěvek na akci žáků 2. stupně ZŠ  
Základní škola Albrechtická pořádá pro žáky 2. stupně expedici ve dnech 16.-19.6.2015 V Podhradí U Ledče nad 
Sázavou a žádá zřizovatele o příspěvek na tuto akci ve výši 40 000,- Kč. Zbývající část hradí sami žáci. Žádost v příloze. 
Výdaj by byl hrazen ze schváleného rozpočtu z paragrafu 3113- Základní škola. 
usnesení: Rada  
schvaluje poskytnutí účelového příspěvku na provoz základní škole Albrechtická na expedici žáků 2. stupně ve výši 
40 000,- Kč.  
 

14. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 29.5.2015 
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení. 



 15 
 

Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy 
V příloze předkládáme Radě ke schválení Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí v celkové výši 1 592 072,- Kč, kdy po schválení 
budou tyto dokumenty zaslány na SFŽP.  
usnesení: Rada 
pověřuje starostu podpisem uvedených dokumentů. 
 
Usnesení č.  132/15/OMIBNH – Výběrové řízení  - typizovaný nábytek nová škola 
Dne 1.6.2015 ve 13.00 hodin proběhne otevírání obálek této podlimitní veřejné zakázky a k tomuto kroku navrhuji 
jmenovat hodnotící komisi v následujícím složení: ing. V. O., I. Š., ing. Z. I., ing. L. T., Mgr. T. K. a náhradníky: JUDr. J. 
N., a L. L.. 
usnesení: Rada 
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: ing. V. O., I. Š., ing. Z. I., ing. L. T., Mgr. T. K. a 
náhradníky JUDr. J. N., a L. L. 

 
15. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 3.6.2015 
Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení. 
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného 
počtu žáků 
S ohledem na nutnost vybudování horkovodní přípojky a průběh stavby v příloze předkládáme jednací řízení bez 
uveřejnění č. 2, seznam změnových listů, změnové listy, a dodatek ke smlouvě o dílo č. 2, řešící uvedené, jehož 
výsledkem je zvýšení ceny díla o 1 316 526,- Kč bez DPH a posun termínu dokončení o 25 dní  na termín 30.6.2015. 
S ohledem na tuto skutečnost byla provedena kontrola u horkovodní přípojky, kde dále v příloze předkládáme 
stanovisko f. ZAVOS a kontrolní rozpočet na uvedený přípočet. Firma ZAVOS potvrzuje, že u přípočtu horkovodní 
přípojky byly zhotovitelem použity jednotkové ceny dle smlouvy o dílo. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí průběh stavby a 
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 SOD s celkovou cenou díla 104 276 030,- bez DPH a termínem dokončení 
30.6.2015. 
 
Usnesení č.132/15/OMIBNH – Výběrové řízení  - typizovaný nábytek nová škola 
Dne 1.6.2015 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb. na dodání typizovaného nábytku do nové budovy Základní školy s následujícím výsledkem ( v příloze protokol o 
otevírání obálek)  :  

zájemce sídlo Cena bez DPH Pořadí 

M INTERIER s.r.o. Kbely 3 989 340,- 1. 

MY DVA GROUP a.s. Praha 7 4 355 694,20 2. 

Hodnotící komise navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou M-INTERIER s.r.o. za celkovou cenu bez DPH 3 989 340,- 
Kč. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení , 
určuje vítězem této soutěže firmu M-INTERIER s.r.o. a po skončení odvolací lhůty 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 3 989 340,- Kč. 
 


