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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 11. zasedání ZMČ 
předkládá starosta MČ Praha 19 

 

 
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 11. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v  tomto období sešla na 4 řádných zasedání a 4 mimořádných 
zasedání a projednala 93 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. 
 
 
 
41. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 21. 9. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení. 
 
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Městská hromadná doprava 
V letech 2014-2015 byla zpracována studie vlakové zastávky Praha-Kbely, Jilemnická. Následně si Správa železniční 
dopravní cesty vyžádala kapacitní posouzení železniční trati, kde bylo doloženo, že linka S34 může v zastávce 
zastavovat. Poté byla zpracována studie územní rezervy na druhou kolej, která doložila, že zastávka nepřekáží 
případnému zdvojkolejnění trati. Vzhledem k tomu, že SŽDC nemá jasno ve svých záměrech na trasování 
vysokorychlostních tratí do Liberce a Drážďan (až do roku 2018 se budou zpracovávat studie proveditelnosti), byla 
doporučena realizace přes OTV MHMP. Precedentem pro toto řešení je vybudování zastávky Praha-Běchovice, střed. 
Jak vyplynulo z včerejší odborné konference o železniční trati č. 070 na čakovickém zámku, na železniční trati existuje 
několik záměrů na rozvoj městské železniční linky S34 Praha-Čakovice – Praha-Kbely – Praha-Masarykovo nádraží. 
1) V roce 2018 má být podle smlouvy nasazeno na linku S34 jedno nízkopodlažní vozidlo, které má zkrátit jízdní dobu. 
2) Existují záměry na šest vlakových zastávek. Naše železniční trať nemá na realizaci těchto záměrů kapacitu, proto 
bude rozhodovat pravidlo „Kdo dřív“. V současnosti SŽDC projednává zastávku Neratovice-sídliště, probíhá 
shromažďování stanovisek pro územní řízení zastávky Praha-Rajská Zahrada. V závislosti na datu zprovoznění 
nejrychleji zprovozněný záměr bude vyžadovat minimální investici do infrastruktury, další bude vyžadovat například 
investici do zabezpečovacích zařízení, zřízení nových výhyben, dvojkolejných úseků atd. 
3) MČ Praha-Čakovice plánuje v roce 2020 zprovoznit pro osobní dopravu cukrovarskou vlečku a zřídit u biologického 
rybníka zastávku Praha-Čakovice, sídliště. 
4) Zástupce organizace ROPID doporučuje zřízení vlakové zastávky zahrnout do rekonstrukce komunikace Jilemnická. 
Zastávky projednané s předstihem mají výraznou šanci na zprovoznění bez dodatečných investic do železniční 
infrastruktury. 
 
Byly předloženy následující nabídky na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí: 
 

Firma IČ Sídlo Cenová nabídka vč. DPH 

SUDOP Praha a. s. 25793349 Olšanská 2643/1a, Praha 3 450 000,- Kč 544 500,- Kč 

Metroprojekt Praha a. s. 45271895 I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 275 000,- Kč 332 750,- Kč 

Ing. Pavol Ondovčák 76438015 Kaštanová 62/15, Holubice 127 440,- Kč 154 202,- Kč 

Pragoprojekt, a. s. 45272387 K Ryšánce 1668/16, Praha 4 136 000,- Kč 164 560,- Kč 

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a  
souhlasí s objednáním dokumentace pro územní řízení (DUR) u Ing. Pavola Ondovčáka, který podal nejvýhodnější 
nabídku a 
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky. 
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Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Bylo vypsáno poptávkové řízení na údržbu zeleně a obesláno 5 firem. V tabulce cenové nabídky. 
 

Firma IČ Sídlo Cenová nabídka vč. DPH 

SANKOL, zahradnická s.r.o. 28920457 Jeseniova 1226/139, Praha 3 - Žižkov 170 000,- Kč 205 700,- Kč 

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 49356089 Pražská 1321/38a, Praha 10 182 910,- Kč 221 321,- Kč 

AKROP, s.r.o. 26432331 Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice 166 000,- Kč 200 860,- Kč 

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. 40764877 Bešťákova 457, Praha 8 --- --- 

PROSTOR a.s. 41188519 Čimická 317/90, Praha 8 - Bohnice --- --- 

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a  
souhlasí s uzavřením smlouvy na jeden rok s firmou AKROP, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a  
pověřuje starostu podpisem smlouvy a vedoucí OŽPD předáním informací. 
 
 
42. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 6.10.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 16 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Cyklotrasa ze Kbel do Vysočan byla vyznačena. Zbývá ještě vyčistit některé chodníky od rychle rostoucí vegetace. 
Při příležitosti vyznačení proběhla 25. září komentovaná prohlídka s cyklokoordinátorem a městskou policií, která 
pokračovala na akci Pražské cyklozvonění, jehož byla Praha 19 již poněkolikáté spolupořadatelem. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník navrhuje navýšit rozpočet aktivizace seniorů - vzhledem k 50letému výročí trvání Klubu seniorů Kbely se 
k datu 27. 9. 2016 uskutečnila slavnostní akce v LD Kbely s pozvanými osobnostmi Pavlínou Filipovskou a Karlem 
Štědrým. Náklady na tuto akci jsou vyčísleny v částce 26 346,-Kč  (viz příloha 1). 
usnesení: Rada  
souhlasí s navýšením rozpočtu položky aktivizace seniorů o částku 26 346,-Kč a 
ukládá vedoucímu OE zajistit převod této částky. 
           
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit  
Bezpečnostní ředitel na základě doporučení vyplývajících z Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 a na základě 
předchozích úspěšných dotačních žádostí v tomto programu HMP předkládá Radě k uvážení přípravu grantového 
projektu v rámci Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2017, a to v rámci grantového téma „práce 
s dětmi a mládeží“, která má za cíl podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. 
Tato dotační podpora nevyžaduje žádnou míru finanční spoluúčasti Městské části Praha 19. 
usnesení: Rada 
ukládá bezpečnostnímu řediteli vypracovat projektovou žádost a tuto podat v rámci podmínek Městského programu 
prevence kriminality HMP na rok 2017, přičemž  
určuje bezpečnostního ředitele Mgr. Martina Hrubčíka jako oprávněnou pověřenou osobu k zajištění procesních 
náležitostí projektu a 
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2017. 
         
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
V centrálním parku je nově umístěna tzv. věž poznání. Najdeme zde naše nejběžnější dřeviny, hmyz, dále ptáky a různé 
stopy zvěře (viz příloha 2). Těší se značnému zájmu dětí. 
Dále v současné době se zpracovávají podklady pro vytvoření předposlední informační tabule ke kapličkám na území 
Kbel. Vzhledem k umístění tabule v lesoparku za tratí, je třeba získat souhlas majitele pozemku, na čemž se nyní 
pracuje. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 

Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě předchozích usnesení bylo vyrozuměno MV ČR o vysoutěženém 
snížení ceny dotovaného kamerového bodu, kdy v tomto smyslu byla upravena dotační dokumentace, následně 
podepsána smlouva s dodavatelem kamerového systému a požádáno MV ČR o vydání rozhodnutí o přidělení dotace. 
Nyní se očekává vydání rozhodnutí MVČR s následným zahájením realizace v průběhu října 2016.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD  Doprava v klidu 
Proběhla kolaudace parkoviště Semilská. Stavba parkoviště Novákova zahrada probíhá v souladu s harmonogramem. 
Dále v souladu s potřebou rekonstrukce v oblasti 
ul. Toužimské, Katusické a Lužanské v příloze předkládáme návrh území a úprav dle studie. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí a  
ukládá OŽPD ve spolupráci s firmou ZAVOS s.r.o. zpracovat zadání na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Toužimská, Katusická, Lužanská“ v MČ Praha 19 a pověřuje starostu podpisem výzvy k podání nabídky 
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Proběhlo polohopisné a výškopisné zaměření studny. Probíhá detailní rozkreslení návrhu úpravy studny, v souladu se 
připravuje posun lampy veřejného osvětlení.   
Tajemník – rekapitulace studny bývalého pivovaru: 
Studna byla objevena na základě osobních vzpomínek p. starosty Žďárského, který vydal pokyn k jejímu hledání. 
Studna byla objevena v prostorách nad kbelským rybníkem. Nález této studny je vysoce významný pro kbelskou 
historii a vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit finanční prostředky na vyčištění, opravu a zhotovení ozdobného 
zakrytí studny, bylo zadáno zhotovení studie krytu odborným architektům.  
Předminulý týden se na místo dostavila specialistka na podobné stavby Ing. arch. et Ing. K. Š. H. (viz http://www.ksh-
architekt.cz/), dále minulý týden byly geodety provedeny geodetické polohopisné a výškopisné zaměření. V příštím 
týdnu bude představena vizuální představa, která bude předložena radě k odsouhlasení. Po jejím odsouhlasení bude 
neprodleně připravena technická dokumentace pro ocenění a vlastní stavbu. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
       
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Trojdohoda ze strany České pošty a.s. byla podepsána, po podepsání firmou Charlton a.s. a MČ bude tento dokument 
doručen OV k zahájení stavebního řízení. Před jeho dokončením v příloze předkládáme výsledek poptávkového řízení:  
 

firma IČO sídlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 

AG-Real s.r.o. 60198770 Praha 4 339 468,- 390 388,- 

ELIZZA s.r.o. 00334561 Praha 4 311 391,- 358 100,- 

Konstruktis Novostav 
a.s. 

26416247 Praha 10 366 843,- 421 869,- 

Stamet s.r.o. 48589829 Praha 5 356 622,- 410 115,- 

 
Doporučujeme přijmout nabídku f. Elizza s.r.o. za cenu vč. DPH 358 100,- Kč. 
usnesení: Rada 
přijímá nabídku firmy Elizza s.r.o. k vybudování bezbariérového vstupu do budovy České pošty a.s. ve Kbelích a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po ukončení stavebního řízení s uvedenou firmou za celkovou cenu vč. 
DPH ve výši 358 100,- Kč s důrazem na zajištění kompletní ochrany budovy po celou dobu výstavby s tím, že před 
podepsáním smlouvy musí být projekt schválen Českou poštou a.s. 
 
Usnesení č. 547/16/OMIBNH – Převod správy majetku od HMP 
Rada HMP nám svým usnesením č. 2054 z 26. 8. 2016 převádí do správy majetek (IT zařízení), který jsme měli od roku 
2011 v rámci projektu eGovernment ve výpůjčce a dosud ho užíváme. V příloze předkládáme k uvedenému převodu 
smlouvu. 
usnesení: Rada 
ukládá EO uvedený majetek zaúčtovat a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

http://www.ksh-architekt.cz/
http://www.ksh-architekt.cz/
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Usnesení č. 551/16/OMIBNH – Duplicitní vlastnictví u pozemků parc.č.  1959/1, 1959/19, 1959/20, 1959/22, 
1959/23 k.ú. Kbely 
Na základě Rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu zapsal Katastrální úřad k výše uvedeným 
pozemkům duplicitu pro Hl.m. Prahu svěřeno MČ Praha 19 a fyzické osoby (1959/1 o výměře 25 076 m

2
, 1959/19 o 

výměře 5 187 m
2
, 1959/20 o výměře 9 212 m

2
, 1959/22 o výměře 4 904 m

2 
a 1959/23 o výměře 4 861 m

2
). Tyto fyzické 

osoby se postupně prostřednictvím advokáta JUDr. V. domáhají u soudu určení vlastnického práva žalobou, vedenou 
proti žalovanému Hl.m. Praha. V návaznosti na návrh právní zástupkyně žalovaného HMP JUDr. Ing. S. S. Z., žádá OS 
pro Prahu 9 naši městskou část o vyjádření k tomuto návrhu. V současné době má MČ svěřeno 610 275 m

2
 pozemků za 

celkovou účetní hodnotu 468 567 240,- Kč.  
usnesení: Rada 
souhlasí se vstupem MČ Praha 19 jako vedlejšího účastníka ve sporu (sporech) o určení vlastnictví k pozemkům v k.ú. 
Kbely parc.č. 1959/1, 1959/19, 1959/20, 1959/22, 1959/23,  
ukládá OMIBNH předat toto usnesení Mgr. Ch., 
pověřuje Mgr. Ch. v zastupování MČ v tomto sporu (sporech) a 
pověřuje starostu podpisem plné moci pro Mgr. Ch. 
 
Usnesení č. 554/16/star. - Projednání závad a nápravných opatření z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 
Starosta spolu se zástupci starosty městské části projednali s dotčenými odpovědnými pracovníky zjištění 
z přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015. Byla provedena kontrola plnění nápravných opatření a 
vyslechnuty příčiny daných pochybení. Splnění nápravných opatření bylo potvrzeno dílčím přezkoumáním hospodaření 
za 1. pololetí roku 2016. Zároveň bylo potvrzeno, že žádné ze zjištění kontrolního orgánu nemělo vliv na celkový 
výsledek hospodaření městské části ani nebylo zjištěno neoprávněné nakládání s prostředky MČ. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci o projednání závěrů vyplývajících z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 s jednotlivými 
odpovědnými pracovníky a důrazně 
vyzývá dotčené zaměstnance k větší obezřetnosti a opatrnosti při plnění svých úkolů. 
 
Usnesení č. 558/16/úsek školství, OE – Svěření majetku příspěvkové organizaci MŠ Albrechtická 
Vzhledem k rozdělení příspěvkové organizace Mateřské školy Kbely na Mateřskou školu Letců a mateřskou školu 
Albrechtická, je potřeba nově vzniklé organizaci oficiálně předat zařízení budovy školky Albrechtická, respektive 
odejmout majetek dle přílohy 8 (zařízení umístěné v budově Albrechtická) příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Letců a svěřit ho k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Albrechtická.  
Majetek uvedený v příloze číslo 1 byl fyzicky předán a předávací protokol (viz příloha 9) odsouhlasen a podepsán 
ředitelkami obou příspěvkových organizací.  
usnesení: Rada Městské části Praha 19  
odnímá majetek dle přílohy číslo 1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Letců a  
svěřuje ho k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Albrechtická. 
 
Usnesení č. 562/16/star. – 50. leté výročí Klubu seniorů 
Starosta informoval radu o 50. letém výročí Klubu seniorů ve Kbelích a s tím související akcí „Den seniorů“, která se 
uskutečnila dne 27.9.2016  v sálu Lidového domu. Celkové náklady na akci jsou 26 346,- Kč (viz příloha). 
usnesení:  Rada vzhledem k půl stoletému působení Klubu seniorů ve Kbelích 
rozhodla, že převezme tuto akci za svou včetně nákladů s tímto spojených v částce 26 346,- Kč a 
ukládá p. tajemníkovi akci zařadit do odvětví aktivizace seniorů. 
 
 
43. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 27.10.2016 
Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení. 
 
Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna 
Dne 24. 10. 2016 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení podaných nabídek. Nabídku podalo 5 firem, z  nichž jedna 
byla vyřazena pro nesplnění formálních požadavků. Nabídky jsou shrnuty v následující tabulce:  
 

firma IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH  

Firesta a.s. 25317628 1 511 000,- 1 828 310,- Vyhovuje 

Šamonil s.r.o. 27442438 1 545 000,- 1 869 450,- Vyhovuje 

KVS stavební s.r.o. 28982703 2 049 502,- 2 479 898,- Vyhovuje 

Trepart s.r.o. 25917838 ---------- --------------- nevyhovuje 

Geosan group a.s. 28169522 1 250 000,- 1 512 500,- Vyhovuje 
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usnesení: Rada 
nepřijímá žádnou z nabídek z důvodu vysoké ceny a 
ukládá ved. OMIBNH  upravit výzvu k podání nabídky (zachování suterénu kotelny a ocenit zvlášť část vlastní budovy 
hasičské zbrojnice a nadzemní část kotelny) a vypsat nové poptávkové řízení na veřejnou zakázku „Demolice budovy 
bývalé hasičské zbrojnice“ 
 
 
44. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 4. 11. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 30 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
OŽPD průběžně odpovídá na dotazy občanů ke změnám od 15. října. Na základě stížností už byl od 1. listopadu 
upraven jízdní řád linky 202. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
K datu 5. 10.  uspořádal Klub seniorů (KS) výlet do lesa, dále dne 19. 10. se uskutečnilo v klubovně KS promítání fotek a 
videí z navštívených kulturních památek a z dalších zajímavých výletů, při té příležitosti byli odměněni výherci za 
soutěž o nejkrásněji vyzdobený košík při návštěvě lesa. 
Ergoterapeutický kroužek uspořádal díky finanční podpoře radnice (zajištění materiálu) dne 20. 10. tvořivou dílnu, kde 
si každý příchozí senior vyrobil dušičkové či podzimní aranžmá (viz příloha – foto + článek). 
Členové Svazu tělesně postižených Kbely (STP) navštívili k datu 26. 10. již plánovaný výlet do Polska s návštěvou 
Náchodského zámku a dalších okolních kulturních památek. Dále plánují v rámci vánočních oslav k datu 13. 12. od 16h 
v LD Kbely vánoční koncert známých umělců Pavly Břínkové a Josefa Oplta (viz leták v příloze). 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
           
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Probíhají podzimní práce – hrabání listí, stříhání keřů apod.  
Dále v souladu s požadavkem na odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna, kde byla umístěna drobná 
i velká technika na údržbu, vč. prostor na opravy této techniky a sanitárních prostor proběhlo přestěhování do 
halových prostorů Vitíkova, které jsou v současné době bez jakékoliv možnosti vytápění. V zimních měsících je 
potřebné temperovat sanitární prostory, i prostor k případným opravám či rozmrznutí pracovního náčiní či umístění 
staré techniky, která má při mrazech problémy s nastartováním. Proběhlo poptávkové řízení na možnosti vytápění a to 
formou plynového vytápění a tepelného čerpadla voda x vzduch. V tabulce nabídka na rozvody plynového vytápění do 
hal a sanitárních prostor, vč. kotle a revizí.  
 

Firma Sídlo IČO Cena bez DPH 

Truhlařík s.r.o. Kojetice u Prahy 28242947 450 000,-  

PSP INSTALACE s.r.o. Praha 10 25684914 197 954,- 

KPC Projekt Beta a.s. Zeleneč 28396642 174 448,- 

Uvedeno bez plynové přípojky na okraj areálu. Poptána Pražská plynárenská servis, distribuce, a. s. cena dle odhadu 60 
tis. bude možno upřesnit dle projektové dokumentace pro územní souhlas. Nabídka na rozvody pro tepelné čerpadlo: 
 

PSP INSTALACE s.r.o. Praha 10 25684914 138 560,- 

 
Tepelné čerpadlo Daikin-16kW vnitřní a venkovní jednotka, vč. montáže a zapojení: 

Marcel Toušek - Elektro Praha 10 15066002 246 809,36 

 
Celková cena za tepelné vytápění tepelným čerpadlem celkem 385 369,36 bez DPH. 
usnesení: Rada po projednání 
preferuje plynové vytápění a na základě předložených nabídek vybírá firmu s nejlevnější nabídkou -  KPC Projekt Beta 
a.s. za cenu 174 448,- Kč bez DPH a  
pověřuje vedoucí OŽPD zajištěním. 
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD  Doprava v klidu 
Stavba parkoviště Novákova zahrada byla předána. Čeká se na stanovení data kolaudace stavby.  
Na základě pověření byla odeslána výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace stavby rekonstrukci části komunikace Toužimská včetně přilehlých částí ulic Katusická a 
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Lužanská, zpevněných ploch a veřejného osvětlení „Novákovo náměstí“ a doručeny nabídky (ZAVOS, s.r.o.). Zpracování 
se týká zhotovení společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně zajištění stavebně-
technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření potřebných pro její zpracování, zhotovení projektové 
dokumentace pro zadání stavby, zajištění autorského dozoru, v příloze smlouva o dílo.  
Hodnocení proběhlo na základě kritérií, a to celková nabídková cena za všechny fáze 80% a kritéria kvality (lhůta 
dodání společné dokumentace) 20%, která byla zvolena z důvodu návaznosti na časově omezené možnosti čerpání 
přidělené dotace od Hl. M. Prahy. V příloze zpráva o hodnocení nabídek a protokol o hodnocení nabídek. 
 

Firma IČO Doba dodání 

Týdny 0,2 

Body Cena bez DPH 0,8 Body Pořadí 

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 26760312      

PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 4 100 835 000,- 88,86 1. 

DIPRO, spol. s r.o. 48592722 20 20 748 500,- 98,86 3. 

LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o. 27171850 15 26,66 740 500,- 100 2. 

PROJEKT IV, s.r.o. 25601172      

 
Komise doporučuje přijmout nabídku společnosti Pro-Consult s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 
usnesení: Rada 
po projednání a na základě doporučení zadavatele výběrového řízení a doporučení vedoucí OŽPD  
určuje vítěze Pro-Constult s.r.o., a to zvláště pak s ohledem na dobu dodání 4 týdnů a  
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 835 000,- Kč  
 
Usnesení č. 507/16/BŘ – Povodňový plán MČ Praha 19 
Bezpečnostní ředitel ve smyslu předchozích usnesení předkládá Radě zápis z jednání Povodňové komise MČ Praha 19 
ze dne 07.10.2016 (viz příloha 3) a  
dále předkládá Radě k dalším opatřením Povodňovou komisí MČ Praha 19 doporučený Povodňový plán MČ Praha 19 
(viz příloha 4). 
usnesení: Rada  
bere na vědomí, 
schvaluje Povodňový plán MČ Praha 19 v předloženém znění a 
ukládá bezpečnostnímu řediteli zpracovat pro každého člena Rady pevné desky s Krizovým plánem MČ Praha 19, 
Povodňovým plánem MČ Praha 19, Krizovým plánem hl. m. Prahy dotýkajícím se městských částí a postup orientace 
v těchto plánech. 
 
Usnesení č. 541/OV – Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu  
Kompletní materiál změny ÚPn byl předán odboru územního rozvoje MHMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci. 
 
Usnesení č. 551/16/OMIBNH – Duplicitní vlastnictví u pozemků parc.č.  1959/1, 1959/19, 1959/20, 1959/22, 
1959/23 k.ú. Kbely 
Usnesení rady ze 42. zasedání bylo předáno Mgr. Ch. spolu se zplnomocněním k zastupování MČ jako vedlejšího 
účastníka v soudních sporech o určení vlastnického práva k uvedeným pozemkům. 
usnesení: Rada 
ukládá AK Chytil a Mann zpracovat přehled co se v daných záležitostech děje a jaké jsou perspektivy (seznámení se 
s případem). 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 568/16/OMIBNH – Výměna kompaktních měřičů tepla v DS Mladoboleslavská 20 
S ohledem na skutečnost, že je nutná výměna měřičů tepla pro jednotlivé byty v objektu DS Mladoboleslavská 20 
předkládáme v příloze následující nabídky:  
 

firma IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH 

TAVAS s.r.o. 62587285 213 720,- 245 778,- 

ISTA ČR s.r.o. 61056758 142 012,- 163 314,- 

PALAŠČÁK s.r.o. 27165086 nepodali nabídku  
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Doporučujeme přijmout nabídku firmy ISTA ČR s.r.o. 
usnesení: Rada 
přijímá nabídku firmy ISTA ČR s.r.o. na výměnu měřičů tepla v objektu DS Mladoboleslavská 20 za celkovou cenu vč. 
DPH 163 314,- Kč, 
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky  
 
Usnesení č. 583/16/místostar. – Návrh smlouvy o spolupráci s fi KNAUF na zajištění výuky němčiny a výukového 
pobytu 
Na základě jednání s vyučujícími a s firmou KNAUF, která každoročně sponzorsky na výuku přispívá, navrhují pro tento 
rok kromě statické výuky německého jazyka, zpestřit výuku pobytem v německém prostředí. Pobyt bude zajištěn 
agenturou. Předkládáme proto, upravený návrh smlouvy o spolupráci na následující školní rok v tomto duchu viz 
příloha 4. Po schválení návrhu ji předložíme k právnímu prověření a následně firmě KNAUF k odsouhlasení a podpisu. 
usnesení: Rada po projednání 
schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci s firmou KNAUF, P. B. – Camberwel a MČ Praha 19 na rok 2016/2017 dle návrhu 
a po právním prověření 
pověřuje starostu podpisem.  
 
 
45. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 8.11.2016 
Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení. 
 
Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – Stará hasičárna  
Ved. OMIBNH uskutečnil dotaz na projekční kancelář budoucí stavby Školícího střediska a knihovny, zda lze využít 
suterénní prostor bývalé kotelny bez bourání do tohoto nového objektu. Projektanti se pozastavili nad tímto 
požadavkem, viditelně vyjádřili své rozpaky s možností použití, zachování a budoucího možného využití i s ohledem, že 
prostor býval uhelnou kotelnou. Rada s ohledem na komplikace v této věci a evidentní rozpaky projekční kanceláře 
s možnou změnou a zásahem do hotového projektu, který má již stavební povolení a hl m. Praha jej převzala 
prostřednictvím odb. OSI k realizaci, navrhujeme poptávkové řízení ve stejném rozsahu, tedy demolice celého objektu 
včetně suterénních prostor a vypsat jej, avšak s úkolem dosáhnout nižší ceny a proto poptat i malé firmy a živnostníky.     
usnesení: Rada po projednání 
schvaluje poptávkové řízení – výzvu k podání nabídky na kompletní demolici budovy bývalé hasičské zbrojnice tzn. ve 
stejném rozsahu včetně kotelny v suterénu a po prověření právní kanceláří  
pověřuje starostu podpisem výzvy k podání nabídky na „Demolice budovy bývalé hasičské zbrojnice a kotelny“ a 
ukládá ved. OMIBNH poptat 5 nových firem včetně živnostníků s odpovídajícím oprávněním.  
 
 
46. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 23. 11. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 24 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Proběhlo první jednání čtyř městských částí ohledně vybudování cyklostezky Černý Most-Satalice-Kbely-Vysočany po 
jižním okraji kbelského letiště. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
  
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Organizace ROPID v dopise ze dne 15. listopadu 2016 žádá o souhlas s výlukovým ukončením všech spojů linky 185 na 
metru Letňany (Ing. F. – vedoucí odboru projektování dopravy). V současnosti linka 185 zajíždí na Palmovku v ranní a 
odpolední špičce. Na Palmovku by byl zachován provoz linky 302, alternativou je cesta linkou 201 na metro Rajská 
Zahrada. Počet vozokilometrů ve Kbelích by byl zachován, respektive použit na zkrácení intervalu mezi Kbely a metrem 
Letňany. V roce 2015 polovina cestujících pokračovala na Palmovku, dle průzkumu OŽPD z 16. listopadu 2016 už je to 
nyní jen třetina až čtvrtina. Kvůli zajíždění na Palmovku je linka 185 údajně mezi deseti nejzpožděnějšími městskými 
linkami. Dle údajů dopravního podniku bylo například v ranní špičce 31. října zpoždění linky 185 4-17 minut. 
V odpolední špičce má linka 185 zpoždění do 5 minut. 
Rovněž OŽPD v posledních týdnech zaznamenal řadu stížností na zpoždění linek 185 a 302, situace byla projednána na 
dopravní komisi. 
Ing. F. prosí „o rychlé a bezodkladné řešení“, neboť podle jeho názoru stávající situace „vyžene další cestující do IAD“. 
OŽPD doporučuje organizaci ROPID vyhovět a svolat jednání, na němž bude výlukové opatření předloženo ke schválení 
MČ. 
usnesení:  Rada po projednání a na základě doporučení OŽPD 
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souhlasí se zadáním výlukového opatření na dočasné výlukové ukončení linky 185 na metru Letňany, a  
ukládá OŽPD svolat jednání, na němž bude případné výlukové opatření projednáno s organizací ROPID a DP HMP. 
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje Radu  
Činnost Klubu seniorů: 
19. 10. 2016 proběhlo pravidelné setkání členů klubu spojené s promítáním filmů z rekreace včetně promítání 
fotodokumentace z procházky lesem. Proběhlo také poděkování a ocenila se významná činnost v roli předsedkyně KS 
paní Z. J. 
2. 11. 2016 proběhlo procvičování paměti všech členů a povídání o podzimních svátcích a tradicích 
16. 11.  2016 proběhla návštěva klubu zaměstnanců dopravního odboru a odb. životního prostředí ze kbelské radnice 
spolu s informacemi a aktualitami oboru dopravy a různých námětů k živ. prostředí ve Kbelích. 
Činnost STP Kbely: 
26. 10. 2016- Absolvovali jsme pravidelný výlet do Polska. Hlavním cílem byl nákup dušičkových dekorací. Odpoledne 
jsme se přesunuli do Nového Města nad Metují, kde jsme měli objednaný oběd pro účastníky zájezdu. Po obědě jsme 
se věnovali individuální prohlídce města. Opět jedno malebné městečko. 
23.11. 2016 přijdou do STP na návštěvu děti i se svým vedoucím ze Skautu S.S.V.Kbely pohovořit o svých činnostech a 
pobavit zpěvem a hraním na kytaru všechny členy. 
Dále STP za finanční podpory kbelské radnice připravuje 13. 12. od 16h v LD Kbely vánoční koncert pro všechny 
kbelské seniory s umělci Pavlou Břínkovou a Josefem Opltem. 
Za ergoterapeutický kroužek aneb „Klub bábinek“ se plánuje adventní tvořivá dílna k datu 24. 11. 2016 v zasedací 
místnosti DS Mladoboleslavské. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Bezpečnostní ředitel na základě doporučení OE navrhuje Radě vzhledem ke skutečnosti, že dotace poskytnutá na 
kamerový systém v rámci programu kriminality bude vyplacena až po vystavení a zaslání faktury, a to přes účty MHMP, 
zvýšit rozpočet v paragrafu 5311 – prevence kriminality o 287 100,- Kč na předfinancování dotace pro případ, že by 
administrativní proces, včetně usnesení rady HMP o přidělení dotace MČ Praha 19, trval déle, než činí splatnost 
faktury. 
usnesení: Rada 
schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu v paragrafu 5311 ve výši 287 100,- Kč na předfinancování dotace. 
                                                                                                                
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“ 
Probíhá shromažďování stanovisek pro územní řízení. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Byl obdržen upravený návrh úpravy studny a přilehlého okolí. Po upřesnění některých detailů a použitých materiálů při 
úpravách bude dokumentace kompletní. Následně dojde k ohlášení stavebních úprav.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí a  
ukládá OŽPD po vykonání výše zmíněných úkonů poptat realizaci úprav  
u stavebních firem. 
 
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Stavební povolení nabylo právní moci. Po proběhlých jednáních s Českou poštou byly odsouhlaseny dveře, splňující 
bezpečnostní podmínky. S ohledem na skutečnost, že před zahájením prací na bezbariérovém vstupu je nutné 
přemístit hlavní uzávěr plynu, zhotovitel souběžně s objednáním veškerého materiálu zajistí toto přemístění odbornou 
firmou, odsouhlasenou Pražskou plynárenskou a.s. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna 
Dne 22.11.2016 proběhlo otevírání obálek s následujícím výsledkem: 
 

firma IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH pořadí 

Martin Filip 61025844 1 085 000,- 1 312 850,- 1 

Pragis a.s. 41194861 1 855 500,- 2 281 455,- 3 

Ekostav a.s. 45795479 1 959 896,- 2 371 474,- 4 

EKIS s.r.o. 18626084 2 230 000,- 2 689 300,- 5 

ELIZZA s.r.o. 00334561 1 124 667,- 1 360 847,- 2 

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení, 
přijímá nabídku f. Martin Filip, stavební a dokončovací práce za celkovou cenu vč. DPH 1 312 850,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 578/16/místostar. – Úprava nájemného za sál Lidového domu 
V souladu s předchozím projednáváním předkládáme návrh na úpravu nájemného v LD. V rámci zatraktivnění 
navrhujeme pro nájemné do trvání 4 hod na akci účtovat sazbou za hodinu ve výši 1 750,- Kč/hod. a akce trvající nad 4 
hod. pak paušální částkou 7 000,- na akci. Služby s ohledem na subdodávky jsou ponechány ve stejné výši. 
usnesení: Rada po projednání 
schvaluje výši nájemného za sál Lidového domu s příslušenstvím na 1 750,- Kč/hod. u akcí do max. 4 hodin, ostatní 
7 000,- Kč bez DPH, na akci a to do 1. 1. 2017 a 
ukládá OE a OKS administrativně zajistit. 
 
Usnesení č.  593/16/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2016 
OKS předkládá příkaz starosty č. 10 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a organizací jí 
zřízených za rok 2016. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 15. 12. 2015 v 10.00 hodin 
v hlavní zasedací místnosti úřadu.  
usnesení: Rada 
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2016 u všech subjektů hospodaření uvedených 
v příkazu starosty č. 10, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP, 
ukládá OMIBNH :  

- zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP, 
a to v termínu do 31. 1. 2017, 

- předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a jejich 
vypořádání, a to v termínu do 20. 2. 2017, 

ukládá ředitelům právnických osob: 
- zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP, 

a to v termínu do 31. 1. 2017. 
         
Usnesení č. 601/16/OV – Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice – námitka podjatosti  
Odbor výstavby obdržel dne 23. 12. 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Obytný soubor 
Za Školkou, Praha Satalice“, která má být umístěna v městské části Praha – Satalice, v návaznosti na ulice Trabantská a 
Za Školkou. K této žádosti, po provedeném řízení, vydal zdejší stavební úřad dne 11. 10. 2016 rozhodnutí (27 stran A4), 
kterým umístění výše uvedené stavby povolil. V zákonné lhůtě pro odvolání proti tomuto rozhodnutí, obdržel stavební 
úřad mimo jiné i odvolání, jehož část obsahuje námitku podjatosti, která směřuje proti pracovníkům Úřadu městské 
části Praha 19. S ohledem na ustanovení § 14 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), 
rozhoduje o této námitce podjatosti starosta městské části, kterému byl kompletní spis v dané věci dne 18. 11. 2016 
předán.    

Námitka podjatosti byla uplatněna až po vydání rozhodnutí ve věci, tedy 14. 11. 2016. Dne 7. 3. 2016 bylo vydáno 
oznámení o zahájení řízení, které bylo na úřední desce Úřadu MČ Praha 19 vyvěšeno v době od 7. 3. 2016 do 7. 
4. 2016 a déle bylo vyvěšeno na vědomí na úřední desce MČ Praha – Satalice v době od 7. 3. 2016 do 6. 4. 2016. Na 
základě této skutečnosti, je tedy zcela zřejmé, že námitka podjatosti nebyla uplatněna bez zbytečného odkladu, tak jak 
je uvedeno v ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu (mezi oznámením o zahájení řízení a vydáním územního 
rozhodnutí, resp. uplatněním námitky podjatosti, uplynulo cca 6, resp. 7 měsíců).   
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci starosty o vyřešení námitky podjatosti uplatněné ve správním řízení vedeném odborem 
výstavby – stavebním úřadem při výkonu státní správy s tím, že námitka podjatosti nebyla uplatněna bezodkladně a 
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s ohledem na skutečnost, že se námitka týkala všech pracovníků Úřadu městské části Praha 19, rozhodl o ní starosta 
tak, že k ní ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, nepřihlédl. 
 
Usnesení č.  604/16/OT – Odpis pohledávek 
Dne 25. 10. 2016 byl Exekutorskému úřadu pro Prahu 7 zaslán exekuční návrh ve věci vymožení pohledávky za 
povinným PENFAST s.r.o. v celkové výši 51.000,- Kč (viz příloha). Dle kvalifikovaného sdělení exekutorů ze dne 3. 11. 
2016 bylo z insolvenčního rejstříku zjištěno, že Krajský soud v Brně rozhodl o úpadku povinného, z čehož vyplývá, že 
pohledávka se po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, stává nevymožitelnou. Současně jsme byli 
vyzváni k možnosti zpětvzetí exekučního návrhu (viz příloha). Dne 9. 11. 2016 bylo exekutorům zasláno oznámení o 
zpětvzetí exekučního návrhu (viz příloha). Na základě uvedeného navrhuji pohledávku odepsat. 
usnesení: Rada k výše uvedenému 
žádá o vyjádření AK Chytil a Mann.  
 
Usnesení č. 606/16/místostar., OMIBNH – Projekční příprava včetně umístění staveb a přeložky VTL budoucí haly 
tělocvičny a venkovního hřiště při ZŠ Kbely  
Již po dokončení projektu nové budovy Základní školy Kbely v roce 2014 vedení radnice pracovalo na záměru 
vybudování tělocvičny a venkovního hřiště při ZŠ. Reálnost tohoto záměru nejprve spustilo svěření odkoupených 
pozemků v loňském roce a následně pak zařazení tělocvičny a následně i venkovního hřiště do investic v rámci 
rozpočtu hl. m. Prahy s postupným financováním do roku 2018. Zahájili jsme proto na podzim 2014 spolupráci 
s ověřeným Ing. Arch. V. Ch., který od počátku pracoval na projektu školy, dané území a poměry velmi dobře zná 
včetně požadavků MČ, a pověřili jej k zahájení kroků, směřujících k realizaci záměrů za předběžně dohodnutou cenu. 
Pan architekt nás postupně seznamoval s možnostmi, dle ÚP, tak i s vedením VTL přes zamýšlené umístění staveb, a to 
dle požadavků vedení radnice. Dále připravil projednání s Pražskou plynárenskou distribuce a navrhl umístění vedení 
VTL a dále pak spolupracoval na zadání změny územního plánu pro budoucí venkovní hřiště. Spolupracoval dále 
s projektantem venkovního hřiště právě v otázce začlenění a umístění stavby a tyto dokumenty předal PPD a spol. 
Ingas ke zpracování projektu přeložky VTL. S ohledem na výše uvedené doporučujeme přijmout nabídku Ing. Arch. V. 
Ch., která rekapituluje výše uvedené práce a úkony. Cena za provedené projekční práce a inženýring se pohybuje na 
spodní hranici stanovených tabulkami ve srovnání s ostatními projekčními kancelářemi a ing. Arch. Ch. vždy při 
fakturaci zohledňuje  finanční možnosti naší MČ. Proto doporučujeme uhrazení provedených prací, neboť tím budeme 
moci ukončit přípravnou fázi a začít pracovat na samostatných projektech haly tělocvičny a venkovního hřiště dle 
požadavků MČ. V daném případě, s ohledem na návaznost aktuálních prací na předchozí projekční činnosti a nutnost 
znalosti specifických místních poměrů, je na místě postupovat mimo rámec Směrnice MČ Praha 19 pro zadávání 
zakázek malého rozsahu, přičemž vstřícně stanovená cena prací bez DPH v daném případě činí cca pouze 10 % ze 
zákonného limitu pro zakázku malého rozsahu vyplývajícího ze zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (limit pro zakázku malého rozsahu činí 2 000 000,- Kč bez DPH – viz ustanovení § 27 písm. a) cit. 
zákona).  
 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí s nabídkou Ing. Arch. V. Ch. na projekční přípravu a studii využitelnosti území pro budoucí halu tělocvičny a 
venkovního hřiště včetně přeložky VTL za 205 000,- Kč bez DPH tj. za 248 050,- Kč včetně DPH a  
souhlasí s úhradou ceny za práci Ing. Arch. V. Ch. dle jeho nabídky.  
 
Usnesení č. 607/16/místostar., OMIBNH – Záměr pronajmout prostory budovy družiny Svazové škole Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn 
V loňském roce se na nás obrátila obec Přezletice s žádostí o umístění resp. začlenění jejich žáků do našeho školského 
obvodu. S tímto naše MČ nesouhlasila, avšak byl jim nabídnut pronájem volných učeben. V letošním roce se opětovně 
Přezletice na nás obracejí s tím, že by využili na rok možnosti pronajmout si volné učebny a zajistit tak výuku pro své 
žáky – prvňáčky. Jejich škola je ve výstavbě, a proto žádají pouze o tento časově omezený nájem. Pro naši MČ je 
rozhodující stanovisko ředitele naší ZŠ spolu se zajištěním koordinace, bezpečnosti a plynulého provozu naší základní 
školy bez omezení jejího chodu a žáků. 
usnesení: Rada po projednání 
odkládá své rozhodnutí do konce měsíce ledna a to po vyjádření SRPŠ Kbely, Komise dopravy, Komise školství, 
ředitelství školy a stanovení případného nájemného. Rada seznámila ředitele školy se svou představou nájemného. 
Z jednání vyplynulo, že prostředí školní dužiny již zdaleka není v ideálním stavu a je potřebná rekonstrukce. Rada 
ukládá místostarostce zpracovat žádost pro HMP, radní pro školství Ropkovou, na financování rekonstrukce celé 
budovy a odboru majetku zahájit přípravné práce na této rekonstrukci. 
 
Usnesení č. 608/16/místostar. – Zhotovení vjezdových bran a oplocení hasičské zbrojnice 
V příloze předkládáme nabídky firem na zhotovení hlavní vjezdové elektrické brány z ulice Vrchlabská, oplocení zadní 
části traktu budovy zbrojnice včetně druhé elektrické plotové brány s pojezdem. Nabídky v příloze, rekapitulace: 
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Firma IČO sídlo Cena bez DPH cena vč. DPH 

AluService s.r.o. 25555642 Kyšice, Unhošť 189 622,- 229 443,-  

TRM Servis s.r.o. 02168952 Praha – Kbely 168 900,- 204 369,-  

J. Kolář – GarTech 11206756 Praha 10 218 520,- 264 409,-  

 
usnesení: Rada po projednání 
schvaluje nejlacinější nabídku firmy TRM Servis s.r.o. za cenu 204 369,- vč. DPH, 
pověřuje místostarostku podpisem objednávky a  
ukládá vedoucímu odboru OMIBNH dohledem nad zakázkou. 
Trvá 
Radní Biskup oznámil střet zájmů a upozornil, že v této věci nebude hlasovat. 
 
Usnesení č. 616/16/OE – Prodloužení smlouvy na telefonní služby – pevné linky  
MČ poskytuje služby hovorného na pevných linkách firma T-Mobile, vzhledem k tomu že končí období, po které se MČ 
zavázala odebírat služby za zvýhodněných podmínek, byly osloveny firmy zabývající se poskytováním obdobných 
služeb.  V příloze je nabídka firmy T- Mobile, další nabídky dosud nebyly MČ doručeny.  
Komentář k usnesení: 
Byla oslovena firma T-Mobile jako stávající dodavatel a firma O2 jako konkurenční provozovatel pevných linek. Od 26. 
10. 2016 nepřišla odpověď.  Dále byla oslovena firma Vodafone a Fayn Telecommunications s.r.o., které ale 
neposkytují služby hovorného po klasických pevných linkách, ale pevné linky přes internet (VoIP), což by vyžadovalo 
investici do technologie a zároveň provoz alternativního internetového připojení (ne přes magistrátní  MEPNet).   
Firma Vodafone projevila zájem dodat nabídku na VoIP, informativní schůzka proběhla 31.10.2016, nabídka dosud 
nebyla doručena.  
V příloze je nabídka firmy T- Mobile, další nabídky dosud nebyly MČ doručeny.  Nabídka firmy T-Mobile obsahuje 
mírné snížení paušálních plateb oproti stávající smlouvě (cca 1500 Kč), 60% slevu na volání (cca 90% nákladů tvoří 
paušální platby) a snížení měsíčního závazku z 17 029,- Kč měsíčně na 14 000,- Kč.   
usnesení: Rada  
souhlasí s uzavřením závazku s firmou T-Mobile na 2 roky při 60 % slevě na hovorné a měsíčním závazku 14 000,- Kč.  
 
 
47. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 28. 11. 2016 
Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení. 
 
Usnesení č. 615/16/OE – Návrh rozpočtu na rok 2017   
Rada městské části projednala předložené podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017 a provedla úpravy.  Upravený 
návrh rozpočtu na rok 2017 je v příloze.    
usnesení: Rada  
ukládá vedoucímu EO předložit upravený návrh rozpočtu Městské části Praha 19 na příští zasedání zastupitelstva 
městské části. 
 
 
48. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 2. 12. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 22 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dne 21. 11. 2016 došlo k dokončení díla ve věci dotačního projektu „Praha 19 
– Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“, který je MVČR veden pod projektovým číslem 114D08200 – 6019.  
Dne 22. 11. 2016 bylo ve smyslu pokynů Rozhodnutí MVČR o poskytnutí dotace ze dne 20.10.2016 vedeného MVČR 
pod č.j. MV-81103-12/OBP-2016, vyrozuměno MVČR s ověřenou kopií faktury a předávacím protokolem díla.  
Aktuálně se očekává převedení dotačních prostředků MČ Praha 19, a to prostřednictvím HMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD -  Doprava v klidu 
Na stavbu parkoviště Novákova zahrada byl vydán kolaudačního souhlas. Dále v příloze předkládáme návrh dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě Rekonstrukce 
komunikace Toužimská v MČ Praha 19 týkající se změny názvu v souladu s předmětem a čerpáním dotace od Hl. m. 
Prahy. 
usnesení: Rada 
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bere na vědomí a souhlasí s dodatkem k výše zmíněné smlouvě a  
pověřuje, po prověření AK, starostu podpisem. 
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Probíhá ohlášení stavebních úprav studny.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
        
Usnesení č. 507/16/BŘ – Povodňový plán MČ Praha 19 
Bezpečností ředitel ve smyslu předchozích usnesení předkládá Radě pro každého člena Rady pevné desky s Krizovým 
plánem MČ Praha 19, Povodňovým plánem MČ Praha 19 a Krizovým plánem hl. m. Prahy dotýkajícím se městských 
částí. V rámci úvodního listu předkládá základní postup orientace v těchto plánech. 
Další jednání Povodňové komise MČ Praha 19 proběhne po dohodě s předsedou PK. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 551/16/OMIBNH – Duplicitní vlastnictví u pozemků parc.č.  1959/1, 1959/19, 1959/20, 1959/22, 
1959/23 k.ú. Kbely 
V příloze předkládáme podrobný přehled jednotlivých případů duplicitního vlastnictví pozemků, zpracovaný AK Chytil 
– Mann s tím, že celý přehled byl předán předsedovi KV. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 605/16/OT/OMIBNH – Instalace odsávacího zařízení v sálu LD 
viz Ing. Tejrovský 
Za OMIBNH: v příloze předkládáme provedené poptávkového řízení s následujícím výsledkem:  
 

firma IČO sídlo Cena bez DPH  Cena vč. DPH 

Remko s.r.o. 25073494 Praha 7 123 596,- 149 551,- 

Klimax s.r.o. 15909565 Praha 10 101 712,- 123 071,- 

Jane s.r.o. 48110850 Praha 9 82 092,- 99 331,- 

 
Na základě doručených nabídek doporučujeme, uzavřít smlouvu o dílo na provedení odsávání sálu Lidového domu 
s firmou JANE s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 99 331,- Kč.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou JANE s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 99 331,- Kč 
 
Usnesení č. 617/16/IA -  Zpráva o nápravě zjištěných nedostatků při veřejnosprávní kontrole u Mateřské školy Praha 
– Kbely v červnu 2016 
Mateřská škola předložila dne 28. 11. 2016 zprávu o provedených nápravných opatření z VSK ze dne 30. 6. 2016 a 
jejich provedení doložila v přiložených přílohách (přílohou usnesení). MŠ splnila všechna uložená nápravná opatření a 
tím, že provedla poptávkové řízení i na autobusovou dopravu dětí na plavecký výcvik (který hradí rodiče), došlo ke 
znatelné finanční úspoře (min. 5000,- Kč na pololetí).  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 622/16/star., místostar. – 11. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 
Starosta v souladu s plánem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 svolává na 14.12.2016 od 17.00 hodin zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 19 do sálu Lidového domu. Dle zpracovaných podkladů navrhuje tento program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z 10. ZZMČ 
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19 
4. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2016 
5. Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2017 
6. Prodej pozemků parc. č. 673/1 o výměře 110 m

2
 a 673/2 o výměře 62 m

2 
v obci Praha, k.ú. Kbely 

7. Dar interiérového zařízení Základní škole Praha – Kbely 
8. Změna Územního plánu hl. m. Prahy pro výstavbu na pozemku parc. č. 1967/1 v kat. území Kbely 
9. Diskuze, vystoupení občanů 
10. Závěr 
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usnesení: Rada 
schvaluje předložený návrh programu, 
ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit, dále 
ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 11. ZZMČ. 
 
Usnesení č. 628/16/OT – Rozvoj a údržba našich informačních systémů 
Vážení radní, 
tak jako každý rok, tak i letos s blížícím se závěrem roku letošního, nastává doba, kdy investujeme do rozvoje a údržby 
našich informačních systémů. Letos jsme s ohledem na zrychlení, bezpečnost a kompatibilitu naší sítě vybrali čtyři 
klíčové systémy, do kterých je zapotřebí investovat. V návaznosti na servery, které jsme získali na MHMP za bezmála 
2 000 000,- Kč je zapotřebí tyto servery propojit a zalicencovat. 
 
a) zrychlení propojení detašovaných pracovišť 
První z těchto důležitých priorit je zrychlení propojení detašovaných pracovišť. Pro vytvoření nového spoje s lokalitou 
Semilská – Železnobrodská a pro přepojení a rekonfiguraci routování spoje Semilská – Albrechtická potřebujeme 2x 
zařízení MIKROTIK SXT HG5 ac, které je plně kompatibilní pro nasazení do našich stávajících systémů. Celá síť, včetně 
detašovaných pracovišť po té bude rychlejší a bezpečnější. 
25 960,- Kč bez DPH 
 
b) nový firewall 
Druhou prioritou se stal nový firewall (síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi 
sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který 
definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje.) 
Firewall, který jsme do současnosti využívali, je v současné době již zastaralý, již nedisponuje podporou od výrobce, a 
tím pádem je výrazně ohrožena bezpečnost. Zároveň neumožňuje plné využití navýšené konektivity, kterou poskytuje 
Mepnet. 
Opět s ohledem na kompatibilitu, jsme vybrali zařízení Fortinet FortiGate 60E, HW + 8x5 UTM BDL 3YR, které 
v současné době splňuje naše požadavky na rychlost a bezpečnost, navíc s novým firewallem a novou úpravou 
zapojení na další lokality úřadu, dojde k lepšímu zabezpečení sítě, neboť s nově upravenou topologií připojení lokalit 
bude mít firewall plně pod kontrolou komunikaci přícházející z Mepnetu do celé sítě úřadu. 
44 751,- Kč bez DPH 
 
c) Propojení serverů - 10x rycheji 
Třetí navázanou prioritou je výměna tří switchů. Vyměníme starší řadu za novější, která umožní jejich propojení 
s desetinásobnou propustností a výhodnější konfigurovatelností, která umožnuje jejich virtuální sloučení. Tím bude 
zabezpečena větší odolnost proti výpadku a nefunkčnosti informačních systémů provozovaných na úřadě. 
Jeden původní switch bude i nadále využíván pro připojení horní serverovny, tak, jako tomu bylo doposud, druhý 
switch využijeme pro novou topologii připojených lokalit a nahradíme tím historický Cisco Katalyst, který není ani 
v naší správě, ale spadá pod MHMP. Třetí switch bude využit pro nové přepojení Semilská – Albrechtická. 
208 050,- Kč bez DPH 
 
d) Licence serverů 
Čtvrtým neméně důležitým prvkem našeho informačního systému se stávají 3 serverové licence i s licencemi 
klientskými. Nyní nejvyšší operační systém serverů, které využíváme je MS Server 2012R2, který pomalu ale jistě 
zastarává. S ohledem na vyšší ceny serverových licencí je výhodnější obnovovat systémy postupně. V současné době 
se díky licenčním podmínkám Microsoftu jeví jako nejvýhodnější použít operační systém MS Server 2016 za 16.730,-Kč 
(pro info: starší systémy chce Microsoft pomalu zrušit, proto nabízí výhodnější cenu na systémy novější. MS Server 
2012R2 (5 let starý)v současné době stojí 21.730,-Kč) Bohužel, aby bylo možné servery provozovat, musí se zakoupit 
také klientské licence, každou na jednotlivý počítač připojující se k serveru, v našem případě tedy 75 licencí. 
Právě jednotlivé licence CAL na systém Windows Server opravňuje zařízení nebo uživatele k přístupu k příslušnému 
serverovému softwaru. Na rozdíl od licence Windows Server se jedná pouze o přístupovou licenci. K provozování 
serveru je tedy zapotřebí jak vlastní Server licence, tak příslušný počet přístupových licencí CAL dle počtu uživatelů 
nebo zařízení. 
89 175,- Kč bez DPH 
 
Následují cenové nabídky – u každého zařízení 3 zaslané nabídky a tři internetové 
 
a) Zaslané nabídky propojení lokalit – 2x MIKROTIK SXT HG5 + práce (přiloženo) 
1)Softmarket, s.r.o.   5 700,- Kč bez DPH + 22 200,-práce=27 900,- Kč bez DPH 
2)Your System, spol. s.r.o.   6 760,- Kč bez DPH + 19 200,-práce=25 960,- Kč bez DPH 
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3)Per4mance s.r.o.   9 600,- Kč bez DPH + 20 000,-práce=29 600,- Kč bez DPH 
Internetové nabídky – 2x MIKROTIK SXT HG5 bez práce 
4)Elektrocr.cz    7 370,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=26 570,- Kč bez DPH 
5)Hptonery.eu    7 058,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=26 258,- Kč bez DPH 6)ihocek.cz
     6 844,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=26 044,- Kč bez DPH 
 
b) Zaslané nabídky firewalu Fortinet FortiGate 60E +práce (přiloženo) 
1)Softmarket, s.r.o.   26 352,- Kč bez DPH + 22 200,-práce=48 552,- Kč bez DPH 
2)Your System, spol. s.r.o.   25 551,- Kč bez DPH + 19 200,-práce=44 751,- Kč bez DPH 
3)Per4mance s.r.o.   27 900,- Kč bez DPH + 20 000,-práce=47 900,- Kč bez DPH 
Internetové nabídky – 1x Fortinet FortiGate 60E bez práce 
4)cdw.com    25 614,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=44 814,- Kč bez DPH 
5)ingramt.com    30 616,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=49 816,- Kč bez DPH 
6)secure.newegg.com   26 219,- Kč bez DPH + 19 200,-YS práce=45 419,- Kč bez DPH 
 
c) Zaslané nabídky – 3x switch HP JG939A+ práce (přiloženo) 
1)Softmarket, s.r.o.   219 900,- Kč bez DPH 
2)Your System, spol. s.r.o.   208 050,- Kč bez DPH 
3)Per4mance s.r.o.   231 900,- Kč bez DPH 
Internetové nabídky – 3x switch HP JG939A bez práce 
4)obchod.simpo.cz   251 991,- Kč bez DPH 
5)shop.tripcs.cz    295 757,- Kč bez DPH 
6)shop.ribbon.cz    261 523,- Kč bez DPH 
 
d) Zaslané nabídky – 3x MS server 2016+75 CAL (přiloženo) 
1)Softmarket, s.r.o.     91 515,-    Kč bez DPH 
2)Your System, spol. s.r.o.     89 175,-    Kč bez DPH 
3)Per4mance s.r.o.   115 875,-    Kč bez DPH 
Internetové nabídky 3x MS server 2016+75 CAL 
4)sw.cz     115 101,-    Kč bez DPH 
5)ab-com.cz    102 783,-    Kč bez DPH 
6)eshop.comprint.cz   121 759,71 Kč bez DPH 
 
Celkem nejvýhodnější nabídka firmy Your System : 367 936,-Kč bez DPH 
 
usnesení: Rada k výše uvedenému 
souhlasí s nákupem výše uvedeného vybavení vzhledem k nejvýhodnější nabídce od firmy Your System za částku 
367 936,-Kč bez DPH a po právním prověření smlouvy na tuto dodávku  
pověřuje p. starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 629/16/OT -  Peněžní dar ve výši 50 000,-Kč od firmy Protektory Praha spol. s r.o. pro potřeby aktivizace 
kbelských seniorů  
Mezi občany obdarovaného patří samozřejmě i senioři a dárce se jako obchodní firma rozhodl podpořit seniory 
Městské části Praha 19 a z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany darovací smlouvu (v příloze). 
Předmětný dar je účelový, a to pro účely sociální – pro potřeby aktivizace kbelských seniorů. 
usnesení 
schvaluje s potěšením přijetí daru, včetně návrhu darovací smlouvy (v příloze),  
pověřuje p. starostu jejím podpisem. 


