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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 6. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 5. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedáních a 2 mimořádných zasedáních a přijala 72
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.

16. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 15.6.2015
Na tomto zasedání rada přijala 23 nových usnesení.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
Ve středu 20.5. uskutečnil Svaz tělesně postižených (STP) výlet na zámek Žleby a okolí. Přes deštivé počasí se prohlídka zahrady
i zámku náramně líbila.
Dne 3.6.2015 od 14h proběhlo na zahradě DS Mladoboleslavské sportovní odpoledne v rámci setkání STP - provoněnou
rozkvetlou zahradou byla protkána i báječná atmosféra a mnoho sportovních úkonů (nejen na cvičících strojích nainstalovaných
v zahradě DS)-viz příloha.
Členové Klubu seniorů (KS) oslavili hudbou, tancem i malým občerstvením 13.5.2015 Den matek a 27.5.2015 uspořádali výlet do
Brandýsa nad Labem. Plánují též 10.6. výlet do Lidic a hornického skansenu ve Vinařicích u Kladna. Na 24. 6. 2015 bude
Sportovně-společenské odpoledne na zahradě DPS s kytarou a menším občerstvením.
I nadále pokračují veškeré kurzy a cvičení seniorů (senioři aktivně využívají cvičící stroje umístěné na zahradě DS),
ergoterapeutické kroužky a další.
Dále předkládáme za STP v ČR, z.s., MO Kbely
 zápis z výroční členské schůze STP MO Kbely
 zápis z mimořádné členské schůze, která se konala z důvodu vystoupení z ObvO Praha 9
 zprávu o hospodaření 2014
 usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v rámci Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 a celopražského programu prevence
kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých s názvem „Praha BEZPEČNĚ online 2015“ se na období září až prosinec
2015 připravuje k realizaci:
1. specializovaný akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky,
2. specializovaný akreditovaný kurz pro sociální pracovníky
3. specializovaný kurz pro policisty ve spolupráci s Policejní akademií,
4. společný navazující kasuistický seminář.
Programy budou plně hrazeny z prostředků HMP.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Příprava informačních panelů ku příležitosti první zmínky o Kbelích před 885 lety pokračuje. Jsou již hotové a vytištěné dvě
informační tabule týkající se Archeologických vykopávek a Pamětihodností. Další dvě tabule se graficky zpracovávají.
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.
usnesení: Rada
bere na vědomí průběh stavby.
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Za OKS: Doplňující tabulky a podklady k „Výzvě“ MŠMT odevzdány. Očekáváme konečné rozhodnutí. Zároveň jsme 8.6.2015
obdrželi rozhodnutí, že naše žádost ohledně interiérového vybavení ve stejném programu „Výzva“ nebyla ze strany MŠMT
posuzována a bylo nám doporučeno její opakované podání nebo podat v rámci projektů MMR.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu
Prostřednictvím MHMP jsme obdrželi druhou, konečnou část dotace ze Státního fondu ŽP. A rovněž proběhla kontrola na místě
ze Státního fondu ŽP na dodávku vozu na svoz bioodpadu – bez zjištěných nedostatků. Dále průběžně probíhá svoz bioodpadu.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá vedoucí odboru předložit na příští zasedání Rady plán využití vozu.
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). Probíhá vyžádání
nezbytných dat od oslovených orgánů policie i veřejné správy dle pokynů z BK.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu
Probíhá stavební řízení na parkoviště Novákova zahrada. Lhůta pro vyjádření účastníků uplyne 15. června.
Probíhá územní řízení na parkoviště Semilská. Lhůta pro vyjádření účastníků uplyne 7. července.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech
Nájemci bytů, které vykazují vyšší obsah objemové aktivity radonu byli po dohodě se SURem vyzváni k vyjádření, zda souhlasí
s dodatečným měřením dávkového příkonu gama a dlouhodobého průměru ventilace, následně budou po vyslovení souhlasu
předáni na SURO k provedení tohoto měření a stanovení nápravných ozdravných opatření.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
Dne 8.6.2015 proběhlo otevírání obálek a hodnocení jednotlivých nabídek s následujícím výsledkem (protokol v příloze) :
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žadatel
sídlo
Cena za m
Celková cena
pořadí
Atelier SAD s.r.o.
Praha 1
4 212,3 500 172,4
manž. R.
Praha 8
4 223,3 509 313,3
manž. H.
Kbely
5 005,4 159 155,1
Ing. M., ,Ing. H.
Straškov, Vendryně
4 870,4 046 970,2
Všechny doručené nabídky vyhověly, komise doporučuje přijmout nabídku manželů H. za celkovou cenu 4 159 155,-Kč. Dále
v příloze předkládáme tento materiál ke schválení na nejbližší jednání ZZMČ.
usnesení: Rada
bere na vědomí výsledek soutěže,
přijímá nabídku manželů H. za celkovou cenu 4 159 155,- Kč,
ukládá OMIBNH předložit tento materiál na nejbližší jednání ZZMČ a po jeho schválení
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 12/14/místostar. – Obstarání a správcovství sálu LD
Dle předchozího usnesení Rady byl k 22. 5. 2015 obstaráváním sálu a činnostmi spojenými se správcovstvím pověřen p. B., který
se okamžitě zhostil svého úkolu. V rámci rozšíření jeho pracovního úvazku, navrhuji převést původně plánovanou částku na
smluvní úhradu správcovství ve výši 60.000,- na období 6-12/2015 do odvětví 6171 na položku mzdy.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
schvaluje převod z odvětví 33 §92, položky 5169 částku 60.000,- na odvětví 61 §71, položka 5011 na výplatu mzdy a zák. odvodů
do konce roku 2015.
Usnesení č. 18/14/star. – Komise dopravy
Jednání komise se konalo 3. června. Zápis v příloze.
usnesení: Rada
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vydává souhlasné stanovisko ke studii vlakových zastávek ve Kbelích a to ve variantě doporučené zpracovatelem, tedy zastávka
Jilemnická od komunikace Jilemnická západním směrem, součástí bude pak vybavení železničního přejezdu Jilemnická závorami
jak pro pěší tak automobily (opustit název Nouzov, nahradit Jilemnická) a zastávka Mladoboleslavská.
Rada
oceňuje práci Odboru životního prostředí a dopravy v této věci.
Usnesení č. 67/15/OKS-IA – Veřejná finanční podpora v roce 2015
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 19 pro jednotlivé příjemce jsou zpracovány a jsou postupně
zástupci organizací a paní místostarostkou podepisovány.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Probíhá příprava projektu VPP. Očekává se potvrzení bezdlužností a souhlasu HMP, které jsou obligatorními přílohami grantové
žádosti.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 105/15/star. - Nová dokumentace projektu Skanska reality a.s.
Rada na svém zasedání dne 25.2.2015, v souvislosti s předložením nového projektu Skanska reality na výstavbu 652 bytů,
konstatovala neplatnost svých předchozích stanovisek a rozhodla o vydání nového stanoviska.
Dále Rada MČ Praha 19 jako statutární zástupce vyzvala fy. Skanska reality a.s., aby v rámci této výstavby zajistila a to jakýmkoli
způsobem, místa pro předškolní výchovu a povinnou školní docházku dětí. Skanska reality a.s. v rámci těchto jednání přistoupila
na vybudování MŠ pro cca 65 dětí a odsouhlasila poskytnutí daru městské části na zajištění výše uvedené základní školní
docházky.
usnesení:
Rada
vydává souhlasné stanovisko k současné podobě projektu na výstavbu 652 bytů dle projektu Ing. Arch. J. K., Ing. Arch. M. P. a
Ing. Arch. K. K. z 9/2014 a zároveň
vyzývá společnost Skanska reality a.s., aby se ve vší vážnosti zabývala doporučeními komise výstavby.
Rada dále
konstatuje ve věci žádosti o stanovisko HMP na úpravu územního plánu č. U 0840, že výše uvedené stanovisko je jediné platné.
Dále
sděluje, že se společností Skanska reality a.s. městská část průběžně jedná a po zrušení úpravy U 0840 dne 8.9.2014 soudem,
zatím nezaznamenala ze strany Skanska reality a.s. vůči městské části žádnou oficiální žádost v této věci.
Usnesení č. 122/15/místostar. – Volební řád Školské rady při ZŠ Kbely
Volby dle schváleného řádu jsou připravovány za asistence M. P.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 181/15/OŽPD – Obnova tabulí na vjezdu do Kbel
OŽPD informuje, že stávající tabule neodpovídají nynějšímu názvu Městské části Praha 19, jsou vybledlé a poškozené, a proto
navrhuje jejich obnovu. V příloze přikládáme možné návrhy vyobrazení.
usnesení: Rada
vybírá k realizaci návrh č. 5 a
ukládá vedoucí OŽPD provést poptávkové řízení na zhotovitele nových tabulí.

17. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 9.7.2015
Na tomto zasedání rada přijala 5 nových usnesení.
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
V souladu s uzavřenou SOD vč. dodatků č. 1 a 2 byla budova základní školy k datu 30.6.2015 dokončena bez vad a nedodělků,
v současné době probíhá montáž atypického interiéru (kryty radiátorů a parapety) a po jeho dokončení bude následovat
kolaudační prohlídka.
V souvislosti s napojením nové budovy základní školy na pult centrální ochrany, předkládáme ke schválení tiskopis žádosti o
připojení viz příloha.
usnesení: Rada
souhlasí s připojením nové budovy základní školy na pult centrální ochrany a
pověřuje starostu podpisem této žádosti.
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Usnesení č. 134/15/místostar. – Předložení žádosti o bezúročnou zápůjčku z rozpočtu HMP
Na základě schváleného usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, kdy byla zvolena varianta půjčky ve výši 30 mil Kč, byla na běžný
účet naší MČ v úterý 7. 7. zaslána finanční částka v této výši.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 190/15/místostar., IA – Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
Společně s IA předkládáme v příloze příkaz starosty k provedení nápravných opatření, vyplynuvší z chyb a nedostatků auditní
zprávy za rok 2014. O tomto kroku bude informován kontrolní odbor MHMP dle Statutu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 191/15/místostar. – Zvýšení kapacity ZŠ Kbely a zapsání do rejstříku škol
V souladu s blížícím se termínem kolaudace nové budovy Základní školy Kbely je třeba požádat o zvýšení kapacity na
odpovídající instituce (hygiena, magistrát, MŠMT), tak aby mohlo dojít k zapsání kapacity do tzv. rejstříku škol. Jelikož toto
zapsání provádí MŠMT, jako správce rejstříku v ročním intervalu, musíme požádat o zapsání v mimořádném termínu.
Navrhujeme zvýšení kapacity rovnou o plánovaných 430 žáků, 300 strávníků a 200 míst v družině.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje zvýšení kapacity ZŠ Kbely dle návrhu a
ukládá odd. školství požádat MŠMT o zvýšení kapacity v mimořádném termínu k 1. 9. 2015.
Usnesení č. 192/15/OMIBNH – Žádost o svěření do správy pozemků p.č. 245/1 a 247/3 k.ú. Kbely
Kupní smlouvou ze dne 6.5.2015 přešly pozemky parc.č. 245/1 a 247/3 k.ú. Kbely z vlastnictví s.p. LOM Praha do majetku
Hlavního města Prahy. Pro MČ Praha 19 se jedná se o strategické pozemky a to parc.č. 245/1 z důvodu umístění nové budovy
základní školy a parc.č. 247/3 z důvodu přístupu do nové školy, parkování rodičů, účelové komunikace se zastávkou a případným
obratištěm autobusů MHD. V návaznosti na předchozí jednání je třeba v souladu se Statutem hl.m.Prahy zažádat HMP o
svěření předmětných pozemků do správy MČ Praha 19.
usnesení: Rada
souhlasí se svěřením pozemků parc.č. 245/1 a 247/3 k.ú. Kbely do správy MČ Praha 19,
ukládá OMIBNH připravit žádost o svěření a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 194/15/star. – Žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby
Dne 25.6.2015 byla z MČ Praha 9 doručena žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby provozované na
Poliklinice Prosek - viz příloha. V roce 2014 navštívilo Lékařskou pohotovostní službu 165 občanů Kbel. Náklady spojené
s lékařským ošetřením kbelských občanů činily 51 118,- Kč. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 9 každoročně dotuje tuto službu
občanům ve výši 2 mil. Kč a zatěžuje to její rozpočet, nás žádá o zaplacení příspěvku z důvodu zachování pohotovosti na
Poliklinice Prosek i v budoucnu.
usnesení: Rada
souhlasí s uhrazením příspěvku a
ukládá místostarostce předložit tento bod na zářijovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

18. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 22.7.2015
Na tomto zasedání rada přijala 24 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Proběhlo jednání na TSK ohledně další části výstavby cyklostezky Mladoboleslavská. OŽPD shromažďuje a připravuje podklady
nutné pro převzetí projektu ze strany TSK (dokumentace pro výběr zhotovitele, stanoviska, stavební povolení, smlouvu o
převodu projektové dokumentace a práv a povinností z veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě).
usnesení: Rada
bere na vědomí a
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o převodu projektové dokumentace.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Městská hromadná doprava
Probíhá projednávání vlakových jízdních řádů na rok 2016. Linka S3 má být posílena o víkendu na hodinový takt místo
dvouhodinového. Na linku S34 má být přidán druhý vůz, což povede k mírnému prodloužení jízdní doby. (Ve špičkách kapacita
vozu nestačila.)
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 273/11/Taj. - Aktivizace seniorů
Klub seniorů pí J. - výlet 10. června 2015
Náš poslední výlet v tomto pololetí se uskutečnil právě v den 73. výročí vypálení Lidic německými fašisty a proto jsme chtěli uctít
památku obětí právě zde.
Dopolední část však byla věnována návštěvě snad nejznámějšího dolu v blízkém okolí a to díky písničce Cestička k Mayrovce
ušlapaná, kterou jsme si cestou zazpívali. Ve skanzenu ve Vinařicích u Kladna nás průvodce seznámil s historií dolu, podmínkami
horníků při těžbě a unikátními těžebními stroji.
Po příjezdu do Památníku jsme za Klub seniorů při MČ Praha 19 - Kbely předali peněžní dar ve výši 1500,- Kč vedoucímu
Památníku. Ten vyslovil velké poděkování a sdělil, že jméno našeho Klubu bude příští rok uvedeno na tabuli cti, která je
umístěna uprostřed překrásného areálu Růžového sadu.
STP MO Kbely pí Z.
V červnu jsme se sešli 17. 6. 2015. Všichni jsme se moc těšili. Hlavním bodem programu bylo grilování, které fantasticky připravil
náš člen pan D. Na zahradě jsme si, za kytarového doprovodu naší členky H. K., všichni s chutí zazpívali. Byla to taková milá
schůzka s uvolněnou atmosférou. Tato zahradní posezení jsou velice příjemná, protože ať se nám to líbí nebo ne, je nás stále více
a někdy je nám již klubovna těsná.
Rekondice Poděbrady 28. 6. – 5. 7. 2015
V neděli 28. 6. 2015 se náš STP MO Kbely rozjel na svůj plánovaný rekondiční pobyt do Poděbrad.
Místní organizace Svazu tělesně postižených Kbely je skutečně dost aktivní a dělá nám radost, že naši členové chodí na schůzky
rádi a že se zde nenudí. O výlety je rovněž veliký zájem a nestalo se, že by se zúčastnilo méně než čtyřicet pět členů. Již se všichni
těšíme na další program po prázdninách, i když první schůzka bude již 26. 8. 2015. Doufáme, že nám i nadále vedení místní
radnice zachová přízeň a můžeme počítat s podporou, za kterou velice děkujeme.
usnesení: Rada s potěšením
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Probíhá průběžná údržba obce, travní seče v jednotlivých lokalitách, stříhání keřů, čištění komunikací a další potřebné dle
aktuálních požadavků.
Dále byla doručena Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb – údržba zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ
Praha 19 uzavřená dne 30.4.2015. Návrh ukončení smlouvy je k datu 30.9.2015.
usnesení: Rada
souhlasí s dohodou o ukončení smlouvy a pověřuje místostarostu podpisem.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu
Vůz je v provozu. Využití vozu probíhá v souladu se závaznými parametry dotace týkající se závazného množství odvozu
bioodpadu (tráva, listí a další biologický materiál z údržby zeleně). Průběžně jsou kontejnery umisťovány do míst probíhající seče,
kde je kombinováno sečení s mulčováním dle množství travní hmoty. Kontejnery jsou rovněž k dispozici občanům, kdy mohou
odložit bioodpad z údržby vlastních pozemků. Vzniklý odpad je průběžně odvážen do kompostárny.
Dále 1 x za 14 dní probíhá pravidelný odvoz soukromých nádob na bioodpad. A dále mají občané trvale bydlící v HMP možnost
zdarma odkládat bioodpad ve sběrném dvoře.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Městská část obdržela žádost zpracovatele metropolitního plánu o předání územních studií pro území naší městské části. Záměry
(lesopark Hůlkova, zástavba mezi Hornopočernickou a Mladoboleslavskou, záměr výstavby na Semilské mezi tělesem dráhy a
hřbitovem, zpřístupnění areálu Lesů u Semčické ulice a další) budou IPRu po prověření předány.
Pražské stavební předpisy:
Dne 10.7.2015 byly připomínky městské části k novele pražských stavebních předpisů IPRu předány.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
Proběhlo zabezpečení přechodů u Knaufu. Ohlasy chodců jsou jednoznačně pozitivní. Proběhnou ještě drobné úpravy, neboť
realizaci připomínkovala ochranná služba politiků, protože musí příliš zpomalit při levém odbočení na letiště.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 871/13/OŽPD – Dotace na drobnou techniku – nosič kontejnerů
Projekt probíhá dle harmonogramu. Byla odeslána žádost o proplacení způsobilých výdajů projektu na Státní fond životního
prostředí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech
Seznam nájemců, kteří souhlasí s dodatečným měřením dávkového příkonu gama a dlouhodobého průměru ventilace byl zaslán
na SURO.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 67/15/OKS-IA – Veřejná finanční podpora v roce 2015
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 19 jsou s jednotlivými příjemci podepsány a všem byly již
poukázány příslušné finanční částky na jejich účty. Projekty se realizují.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 132/15/OMIBNH – Výběrové řízení - typizovaný nábytek nová škola
Po proběhnutí odvolací lhůty byla smlouva s vítěznou firmou M-interier s.r.o. podepsána.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 133/15/OMIBNMH – Poptávkové řízení – atypický interiér nové školy.
Probíhá zaměřování a výroba atypického interiéru.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 160/15/PR/úsek personální – Zajišťování hudebních kurzů MČ P19 (původní název: Informace o pořádání
závěrečného koncertu hudebních kurzů u příležitosti ukončení školního roku 2014/2015)
Dle zadání Rady předkládá p. tajemník finanční náročnost kurzů – viz příloha č. 1
V současnosti jsou tedy náklady na hudební kurzy 335.200,- Kč a rodiče hradí 100.600,-Kč, tj. cca 1/3 nákladů.
Informaci ohledně kvalifikace lektorů hudby v hudebních kroužcích dodala paní učitelka M. P.:
Hudební kurzy pořádané a dotované ÚMČ Praha 19 se konají již přes dvacet let. Pod vedením kvalifikovaných pedagogů (viz
příloha č. 2) se vyučuje podle nového vzdělávacího programu pro ZUŠ - tj. podle platných učebních osnov MŠ. Kromě technických
cvičení a sólových přednesových skladeb (na klavír, kytaru) hrají děti také lidové písně s vlastním doprovodem, čímž se rozvíjí
jejich hudebnost a tvořivost. Kromě toho hrají také hudbu populární (filmovou hudbu, muzikály, atd.). V rámci hudební výuky žáci
získávají i potřebné teoretické znalosti.
V letošním roce navštěvovalo klavírní kurzy 30 žáků. Výsledky svého celoročního studia žáci prezentují na závěrečném koncertě
konaném každoročně v Lidovém domě a také na různých akcích pořádaných ÚMČ Praha 19. Tyto akce probíhají za velkého zájmu
a podpory rodičů.
usnesení: Rada
sděluje:
1. Že z finančních důvodů ve věci podpory kurzů hudební výchovy bude ze stran městské části hrazena pouze částka 50% a
zbytek nákladů pokryjí finančně rodiče kbelských dětí (pracovnice PR).
2. Kurzy jsou určeny výhradně pro nezletilé děti rodičů trvale bydlících ve Kbelích (pracovnice PR).
3. Před zahájením kurzů v novém školním roce každoročně Rada požaduje informaci ohledně počtů dětí a lektorů
(pracovnice PR).
4. Každým rokem bude závěrečný koncert, kde děti ukáží jejich nové úspěchy v hud. vzdělání (pracovnice PR).
5. Kurzy je možné obohatit kvalifikovaným lektorem hry na zobcovou flétnu (pracovnice PR).
6. Lektoři hudby budou před uzavřením pracovního poměru vždy dokládat odbornou kvalifikaci (pracovnice úseku
personálního).
7. Rada souhlasí s vyplácením částky 200,-Kč/1hod lektorovi s odbornou kvalifikací (pracovnice úseku personálního).
ukládá pracovnici PR a pracovnici úseku personálního dle kompetencí výše uvedené průběžně zajišťovat a průběžně informovat
radu.
Usnesení č. 190/15/místostar., IA – Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
Interní auditorka zaslala na Magistrát, odbor kontrolních činností, informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
z přezkoumání hospodaření za rok 2014 s tím, že zpráva o provedené nápravě bude odboru kontrolních činností doručena do
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konce října 2015. Dále předala příkaz starosty č. 4 ze dne 9.7.2015 vedoucím EO a OMIBNH, aby provedli nápravná opatření ke
zjištěným nedostatkům a podali o tom zprávu paní místostarostce a interní auditorce do konce září 2015.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 200/15/OMIBNH – Výměna deskového výměníku u VS Toužimská
Ve výměníkové stanici Toužimská bylo zjištěno neopravitelné poškození deskového výměníku CB 33/80 H. Výměník byl odstaven
a topná soustava byla přepnuta na duplicitní deskový výměník. S odvoláním na výsledek výběrového řízení (usnesení Rady č.
662/13 z 13.6.2013) v příloze předkládáme nabídku firmy PORR a.s. k dodání a montáži nového deskového výměníku CB 300 –
100M včetně izolace za celkovou cenu bez DPH 216 862,- Kč.
Uvedené prostředky budou hrazeny z tepelného hospodářství.
usnesení: Rada
nepřijímá nabídku firmy PORR a.s. k dodání a montáži deskového výměníku CB 300 – 100 M za celkovou cenu bez DPH 216 862,Kč a
ukládá vedoucímu OMIBNH provést poptávkové řízení.
Usnesení č. 204/15/IA – Výsledek veřejnosprávní kontroly u MŠ Praha-Kbely
Interní auditorka vykonala ve spolupráci s vedoucím EO, veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové organizace Mateřské školy
Praha – Kbely ve dnech od 1.6.2015 do 16.6.2015. Kontrola byla ukončena marným uplynutím 15ti denní lhůty pro podání
námitek (§ 18 zákona o kontrole), tj. 7.7.2015.
IA informuje Radu o výsledku VSK (Protokol z kontroly v příloze):
Kontrola se zaměřila na nastavení vnitřního kontrolního systému v roce 2015 (zejména s ohledem na proběhlé změny příkazce
operace v posledním roce) a jeho dodržování v praxi kontrolou vybraných účetních dokladů a operací. Ke kontrole byly
předloženy přepracované vnitřní směrnice k finančním operacím organizace. Nové směrnice jsou nyní vytvořeny na kvalitativně
vyšší úrovni nejen obsahově, ale i systémově. Nový aktualizovaný vnitřní kontrolní systém je nastaven jako celek velice dobře,
vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Při kontrole byly zjištěny drobné
nedostatky v ustanoveních směrnic, k tomu byla stanovena nápravná opatření, aby byla zaručena zásada oddělení funkcí a aby
každý pracovní postup byl prováděn jednou osobou a druhou byl kontrolován. V souladu s vnitřní směrnicí jsou prováděna
poptávková řízení na zakázky přesahující 20 tis. Kč, v některých případech nebyly doloženy písemné objednávky k faktuře nad 10
tis. Kč, jinak při kontrole účetnictví nebyly zjištěny případy neoprávněného nakládání s příspěvkem od zřizovatele. Kontrolní
skupina navrhla také doporučení k čerpání FKSP, neboť nebyla spokojena s nastavenými zásadami k použití fondu.
Aktualizace dalších směrnic a vnitřních řádů organizace bude provedena k počátku školního roku 2015, proto kontrolní skupina
navrhuje provést ještě na podzim letošního roku další kontrolu na nastavení kontrolního systému a na odstranění uložených
nápravných opatření.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 216/15/taj. - STREET WORKOUT (volný překlad pouliční cvičení)
Tajemník:
 Jde o cvičení vlastní vahou, kde se kombinuje atletika, gymnastika a část akrobacie harmonicky procvičí celé tělo zdravé cvičení na čerstvém vzduchu,
 populární a trendy sport především mladší generace (na území Kbel není dosud sportovní zařízení pro mládež od 13ti let
a výše - a je předpoklad, že bude využíváno),
 ojedinělý koncept venkovního cvičení bez mechanických částí (bez ložisek a bez kloubních spojů) plně nahradí a překoná
klasickou posilovnu.
Výhody:
prevence proti kriminalitě
dostupné všem
zdravá zábava na čerstvém vzduchu
Pracovní skupina ve složení ms. I. Š., tajemník, B. P., Ing. Z., Š. E. posoudila toto sportovní zařízení, projednala a prohlédla
několik míst, kde by toto zařízení mohlo být umístěno a navrhuje Radě toto zařízení umístit – viz příloha mapa
Umístění tohoto zařízení viz mapa v příloze – umístění je za garáží rod. domu a z toho důvodu by nemělo docházet ke stížnostem
na případnou hlučnost.
Bylo provedeno poptávkové řízení, nabídky níže uvedených firem jsou v příloze.
1) VIN METAL, s.r.o.
Ocelová konstrukce ………………………………………………….bez DPH 75 500,Montáž konstrukce ……………………………….……………………………. 18 500,Doprava……………………………………………………………………… ………
0,-
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Cena celkem …………………………………………………………. bez DPH 94 000,Cena celkem včetně DPH………………………………….……….……….113 740,-Kč
2) D. V. – ocelové konstrukce
Cena konstrukce …………………………………………………..… bez DPH 104 000,Cena dopravy a montáže ………….………………..……… …………………. 21 000,Cena celkem ………………………………………………………… ..bez DPH 125 000,Cena celkem včetně DPH……………..………………..…… …………….151 250,-Kč
3) Workout club
Požadují 60% zálohu
Celková cena včetně DPH ……………………………………………… 149 550,- Kč
Nejvýhodnější nabídka je od firmy VIN METAL, s.r.o., s touto firmou již máme dobré zkušenosti, protože již byla v r. 2014
vybrána v poptávkovém řízení, které se týkalo pořízení venkovních cvičících strojů v Centrálním parku a na zahradě DS
Mladoboleslavská. Tyto stroje jsou kvalitně zpracovány a po roce používání bez jakýchkoliv závad.
usnesení: Rada
souhlasí s nákupem venkovního cvičebního zařízení tzv. workout od firmy VIN METAL, s.r.o. za celkovou částku 113 740,- Kč vč.
DPH a
ukládá B. P. toto realizovat s tím, že pod cvičícím zařízením bude umístěno měkké dopadiště.

19. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 4.9.2015
Na tomto zasedání rada přijala 19 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Projektová dokumentace cyklostezky Mladoboleslavská byla předána na TSK hl. m. Prahy. Ve spolupráci s TSK probíhá
aktualizace stanovisek před předáním staveniště.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o převodu projektové dokumentace.
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava
Organizace ROPID na žádost městských částí upravila návrh jízdního řádu železniční linky S34 tak, aby spoje odjížděly ve stejnou
dobu kvůli lepší zapamatovatelnosti pro cestující. Linka má odjíždět vždy v X.30 ze Kbel a v X.17 z Masarykova nádraží.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Stávající firma končí k 30.9.2015. Připravuje se poptávkové řízení na roční poskytování služeb na údržbu zeleně, chodníků a
místních komunikací v letním i zimním období.
usnesení: Rada
souhlasí po kontrole advokátní kanceláře s vypsáním poptávkového řízení na údržbu a
ukládá vedoucí OŽPD realizací a předložením nabídek na příštím jednání rady.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Za OKS: MŠMT si počátkem srpna vyžádalo opětovné doplnění materiálů do podkladů k žádosti o dotaci. V pondělí 31. 8. jsme
obdrželi informaci od referentky, která nás má na MŠMT na starosti, že materiál je v pořádku a kompletní. Nyní čekáme na
konečný výsledek rozhodnutí.
Poslední srpnový den proběhl pro veřejnost tzv. den otevřených dveří v nové budově ZŠ s prohlídkami v hodinových intervalech.
Tato akce se setkala s velkým ohlasem a bohatou návštěvností. V úterý 1. 9. byl slavnostně zahájen nový školní rok spolu
s přestřižením pásky a vysvěcením nové budovy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Trvá
Za OMIBNH: Veškeré dokončovací práce proběhly, následně za výrazné pomoci učitelského sboru v čele s panem ředitelem
proběhly úklidové práce, aby tak budova byla připravena k uvedení do provozu. Dne 31.9.2015 za velmi početného zájmu
občanů Kbel proběhl den otevřených dveří, kdy všichni návštěvníci měli možnost podrobné prohlídky celého objektu. Dne 1.9.
2015 proběhlo slavnostní otevření školy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

9
Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu
Stavební povolení na parkoviště Novákova zahrada nabylo právní moci. Probíhá zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.
Parkoviště Semilská má vydáno územní rozhodnutí. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 2/14/OMIBNH – Prodej domu Mladoboleslavská 301
Celá kupní cena ve výši 18 125 000,- Kč byla kupujícím složena na účet MČ, následně byla podepsána kupní smlouva.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 122/15/místostar. – Volební řád Školské rady při ZŠ Kbely
Obdrželi jsme výklad a stanovisko k volebnímu řádu Školské rady oproti komentáři v našem právním systému Aspi, kdy nám bylo
potvrzeno, že počet hlasů se prakticky rovná počtu dětí.
Upravený volební řád Školské rady při ZŠ Kbely je v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje volební řád Školské rady při ZŠ Kbely.
Usnesení č. 128/15/OT - Informace z Mateřské školy - Kbely
Ředitelka Mateřské školy Praha – Kbely informuje Radu:
 Toalety s pitnou fontánkou na školní zahradě MŠ Letců, nové video.
 Lehátka – dokoupení plastových nohou.
 Kvalifikovanost pedagogů.
 Vitrína MŠ Letců.
 Redesign webových stránek.
 Zahradní Bazárek.
 55. Výročí – formou výstavy.
 Plán akcí na školní rok 2015/16.
 Nové odpolední zájmové kroužky pro děti.
Podrobné informace za období červenec - srpen jsou v přílohách.
usnesení: Rada s potěšením
bere na vědomí informace sl. ředitelky.
Usnesení č. 132/15/OMIBNH – Výběrové řízení - typizovaný nábytek nová škola
Typizovaný nábytek, resp. první etapa celkové dodávky byla splněna v odpovídající kvalitě.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 133/15/OMIBNMH – Poptávkové řízení – atypický interiér nové školy.
Kompletní atypický interiér byl prováděcí firmou M – interiér s.r.o. dodán a namontován v odpovídající kvalitě bez vad a
nedodělků.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 175/15/BŘ – Projekt v oblasti řešení problematiky bezdomovectví
Aktuálně probíhá jednání o změně parametrů projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 205/15/PR – VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ spojené s otevřením nově zrekonstruované budovy ZŠ k datu 1.9.2015
Akce úspěšně proběhla, děkujeme všem organizátorům, účastníkům, sponzorům i hostům – viz foto a video dokumentace:
http://kbely.tv/video/603-den-otevrenych-dveri-nove-skoly http://kbely.tv/video/604-vitejte-v-nove-skole
http://marel.praha19.cz/1_9_2015.html a http://marel.praha19.cz/31_8_2015.html
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 206/15/PR – POHÁDKOVÝ PARK 4.9.2015 (pátek)
Probíhá organizace akce ve spolupráci se zaměstnanci úřadu, KRC Cobydup, S.S.V.Skaut, Pohádkovou párty, paní A. Ř., hasiči,
hud. Skupinou Holokrci (ozvučení zajistí hud. skupina zcela zdarma), Partners Kbely a dalšími.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 207/15/PR – KBELSKÉ POSVÍCENÍ 19.9.2015
Probíhá organizace historicky laděného programu k tématu výročí 885. let od první zmínky o Kbelích.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 219/15/OŽPD – Psí vyhláška
Obdrželi jsme návrh vyhlášky k vyjádření a specifikaci území, na kterých je volný pohyb psů povolen, či případně úplně zakázán.
Návrh vyhlášky a ploch jsou v příloze.
Připravovaná vyhláška řeší plochy, které jsou z pohledu zákona o hlavním městě Praze veřejným prostranstvím. Tedy náměstí,
ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky. Na plochy, které jsou lesním pozemkem, dráhou či zemědělským půdním fondem se tato
vyhláška vztahovat nebude.
usnesení: Rada
přijímá návrh č. 1 a č. 2 vymezených ploch k volnému pobíhání psů a
ukládá místostarostovi prověřit další možnosti a dále
ukládá OŽPD připravit dostatečný počet informačních tabulek, zvláště pak pro maminky s dětmi,
souhlasí se zněním vyhlášky a pověřuje OŽPD odesláním vyjádření a vymezených ploch v Městské části.
Usnesení č. 220/15/OŽPD – Zjišťovací řízení „EIA“ Lesopark Letňany - cyklostezka
Bylo zveřejněno oznámení o záměru výstavby cyklostezek v lesoparku Letňany viz. příloha. Vyjadřovat se je možné do 22.9.2015.
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA983
Městská část se vyjádřila zcela jasně proti překřížení parku novou komunikací, což zahájilo řízení o jejím vymístění v trase ul.
Toužimská atd., se souhlasem MČ Praha 18. Rada přijímá i negativní stanovisko k projektu cyklotras viz níže, avšak zdůrazňuje, že
většina projektu je na území MČ Praha 18, takže bude záležet hlavně na jejím vyjádření.
Projekt pro cyklisty je jistě myšlen dobře, avšak jde o znehodnocení rekreační hodnoty území pro pěší: jsou odstraněny stávající
pěší komunikace a nejsou řešeny střety pěších s cyklisty. Ve výsledku bude docházet ke zbytečným střetům, které určitě nejsou
účelem projektu.
Není možné ve veřejném prostoru takto radikálně upřednostňovat jednu rekreační formu před jinou formou, natož před pěší
dopravou a narušovat jejich dosavadní relativně klidné soužití.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
nesouhlasí s takto rozsáhlým a jednostranným záměrem a
pověřuje OŽPD přípravou vyjádření v tomto duchu.
Usnesení č. 221/15/star. – Žádost o spolupráci na připravované publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska
Dne 3.9.2015 byla doručena z MHMP žádost o spolupráci na připravované publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska
s tím, že do publikace by byly zařazeny znaky všech 57 pražských městských částí. Grafické zpracování, korektury a tisk zajistí
vydavatel publikace, nezisková organizace KAM po Česku a MHMP vše finančně zaštítí. Žádost v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s poskytnutím podkladů a znaku naší městské části vydavateli publikace.
Usnesení č. 224/15/místostar. – Žádost o udělení výjimky v počtu dětí v MŠ
Mateřská škola Praha – Kbely předložila žádost o udělení výjimky v počtu dětí v MŠ pro školní rok 2015/2016. Počet dětí je nyní
stanoven na 24 v jedné třídě. Zřizovatel může udělit výjimku až o 4 děti. Žádost v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
uděluje výjimku pro školní rok 2015/2016 dle předložené žádosti
Usnesení č. 226/15/místostar. – Darovací smlouva a smlouva o spolupráci s firmou KNAUF – výuka němčiny
Na základě dobré spolupráce s firmou KNAUF, byla opakovaně projednána smlouva o spolupráci, kterou firma financuje
mimoškolní výuku německého jazyka v prostorách naší základní školy. Předkládáme upravený návrh darovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci na další školní rok 2015/2016.
usnesení: Rada s díky
schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o spolupráci s firmou KNAUF a
pověřuje starostu podpisem.
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Usnesení č. 228/15/OT – Výsledek kontroly na úseku živnostenského podnikání
Tajemník informuje radu o proběhlé kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání dne 8.6.2015.
Kontrolní orgán neshledal ve způsobu vedení správních spisů nedostatky po formální ani věcné stránce. Rovněž úsek správních
řízení byl po formální i věcné stránce shledán bez závad. Lze konstatovat, že agenda živnostenského odboru je vyřizována
operativně, v souladu s právní úpravou a ve stanovených termínech. Proces živnostenské kontroly je vykonáván řádně za
dodržení zákonných postupů. Na úseku vedení živnostenského rejstříku a vydávání výpisů na žádost nebyly shledány nedostatky.
Závěr kontroly: v rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 234/15/místostar., IA – Zásady poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 19
Interní auditorka předkládá radě ke schválení nové Zásady poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městské
části Praha 19 upravené na základě aktualizace zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanského zákoníku,
včetně povinných příloh a formulářů Žádosti o dotaci a Vyúčtování dotace. Tyto dokumenty byly zkontrolovány a upraveny
Advokátní kanceláří Chytil a Mann. Zásadní změny byly provedeny ve formuláři Žádost o dotaci, neboť se jedná o povinné
informace vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech. Na základě dosavadní praxe přidělování veřejné finanční podpory
jsme s paní místostarostkou upravily i zásady pro udělení dotace, kdy se dotace již nebude přidělovat na tzv. celoroční provoz
organizace (spolku), ale pouze na konkrétní projekt/akci s předem uvedenými druhy výdajů. Při posuzování žádostí o dotaci
jednotlivých žadatelů bude třeba stanovit kritéria, dle kterých se žádosti posuzují a v případě zamítnutí žádosti o dotaci je nyní
nově povinnost úřadu sdělit žadateli také důvod nevyhovění žádosti. Toto sdělení má charakter správního rozhodnutí dle
správního řádu.
V příloze č. 1 – Zásady poskytování dotací, příl. č. 2 – Žádost o dotaci, příl. č. 3 – Vyúčtování dotace, příl. č. 4 – Prohlášení
k podpoře de minimis, příl. č. 5 – prohlášení, že žadatel nemá závazky, příl. č. 6 – prohlášení k realizaci programu i v případě
přidělené nižší dotace.
usnesení: Rada
schvaluje Zásady poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ Praha 19 včetně povinných příloh k žádosti o
dotaci, jež nabývají účinnosti následujícím dnem, a dále
schvaluje formulář Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 19 na rok …, a formulář Žádost o dotaci z rozpočtu MČ
Praha 19 na rok …

20. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 11.9.2015
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že byla dokončena příprava projektu a zajišťování většiny podkladů z jiných státních
organizací (aktuálně se očekává povinný souhlas HMP s žádostí o dotaci) a projekt je připraven k podání k Úřadu práce ČR.
usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem předmětného projektu Veřejně prospěšných prací a
pověřuje bezpečnostního ředitele podáním projektu v souladu s podmínkami předmětného dotačního řízení.
Usnesení č. 225/15/místostar. – Volba přísedících
usnesení: Rada
souhlasí s předložením návrhu volby Ing. M. Š. za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 na 6. ZZMČ.
Usnesení č. 238/15/star. – Program 6. ZZMČ
Starosta svolává řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 v termínu 23. 06. 2015 od 17.00 hodin v sále Lidového domu a
navrhuje tento program:
1.
Zahájení
2.
Kontrola zápisu z 5. ZZMČ
3.
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4.
Zpráva o výstavbě nové budovy Základní školy – Kbely
5.
Úprava rozpočtu MČ Praha 19
6.
Příspěvek Městské části Praha 9 na provoz Lékařské pohotovostní služby
7.
Volba přísedícího pro Obvodní soud pro Prahu 9
8.
Diskuze, vystoupení občanů
9.
Závěr

