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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 9. zasedání ZMČ 
předkládá starosta MČ Praha 19 

 

 
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 8. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Rada se v  tomto období sešla na 4 řádných zasedáních a 1 mimořádném zasedání a projednala 84 
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. 

 
 

33. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 6.4.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 22 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Stavba cyklostezky Mladoboleslavská, etapa 2.2 mezi Knaufem a Beladovou ulicí byla zahájena předáním 
staveniště dne 21. března. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
  
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Organizace ROPID se omluvila za snížení počtu spojů linky 202 s tím, že bylo nutno rychle posílit spojení 
mezi novou výstavbou v Kyjích a metrem Rajská Zahrada. Další změny v provozu autobusů se připravují na 
září 2016. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
  
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 

 veškeré aktivity Klubu seniorů, Svazu tělesně postižených průběžně, Klubu aktivních balonků i 
ergoterapie pravidelně probíhají. 

Aktuálně se členové z Klubu seniorů k datu 23.3.2016 zúčastnili netradičního výletu autobusem po 
pražských tunelech a památkách. Společně s poutavým odborným přednesem se seznámili s mnoha 
zajímavými lokalitami či zavzpomínali na své toulky Prahou v dřívějších dobách. Dále plánují na středu 
6.4.2016 další ze zajímavých besed, tentokráte bude téma zpracováno vzhledem k výročí – na Karla IV. (na 
jeho život, manželky a další zajímavosti z jeho doby). Připraveno je i Divadlo Prima den s poutavým 
doprovodným programem k tomuto tématu.  
Svaz tělesně postižených připravuje další z příjemných výletů po historických památkách (27.4.2016) – 
tentokráte do Kutné hory a okolí. 
 
Kbelští senioři se spolu se kbelskou radnicí aktivně podílí i na sběru plastových víček při charitativní sbírce 
na Kačenku z Přezletic. Dne 30.3.2016 bylo za radnici i ostatní kbelské občany předáno 22 pytlů plných 
víček.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí.         
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Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava 
TSK připravuje rekonstrukci přechodu u Leteckého muzea. OŽPD přednesl nesouhlas s návrhem, neboť 
navrhuje zúžení vozovky.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Dne 6.4.2016 se na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy koná jednání, na kterém bude představen 
návrh Metropolitního plánu. Zástupci městské části provedou kontrolu, zda byly do návrhu zapracovány 
požadavky městské části vznesené na minulých jednáních a případně budou požadovat jejich dopracování.  
Pražské stavební předpisy:  
Žádné aktuální informace.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k Metropolitnímu plánu a Pražským stavebním předpisům a 
ukládá místostarostovi, aby na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy dne 6.4.2016 předložil tyto 
požadavky na zapracování do Metropolitního plánu: 

- Metropolitní plán nezohledňuje požadavek městské části na umožnění rozvoje směrem na Čakovice 
= vlevo za přejezdem ČD, žádáme změnu ze zeleně na zastavitelná, obytná, rozvojová plocha a tedy 
i posunutí hranice zastavitelného území 

- vpravo od komunikace Toužimská směrem na Letňany žádáme změnu z parku na zastavitelné území 
(pozemek přibližného tvaru trojúhelníku)   

- nesouhlasíme s umístěním plochy pro nakládání s odpady – vlevo při ulici Mladoboleslavská 
směrem na Vinoř na hranici mezi městskou částí Kbely a Vinoř  

- umožnit příjezd z komunikace Xaverovská do nově zamýšleného obytného souboru při komunikace 
Mladoboleslavská 

- zohlednit požadavek na zastavitelné území podél komunikace Mladoboleslavská až na hranici 
katastrálního území, resp. k příjezdové komunikaci na ČOV 

- posunout trasu vysokorychlostní tratě tak, aby tunel opustila co nejdál od hranice katastrálního 
území Kbely a nebránila rozvoji naší městské části 

 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Očekává se rozhodnutí HMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD  Doprava v klidu 
Stavební povolení na parkoviště Semilská nabylo 4. dubna právní moci.  
usnesení: Rada 
ukládá OŽPD pod dohledem radního, p. Biskupa, provést poptávkové řízení na zhotovitele parkoviště. 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00, 
celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy) 
Dne 29.3.2016 byla odeslána Odboru územního rozvoje MHMP žádost o sdělení aktuální situace ve věci 
této změny.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
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Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce 
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že aktuálně probíhá přijímání doporučenek z úřadu práce na 
obsazování pracovníků VPP, kdy v dvouměsíčním intervalu jsou na základě požadavků MČ Praha 19 
z doporučených osob vybráni pracovníci, kteří se připojí do projektu. 
Projekt umožňuje pracovníkům vyplatit až 15 000,- Kč/měs. v superhrubé mzdě, kdy veškeré takové 
náklady na tyto pracovníky jsou MČ Praha 19 plně refundovány. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 128/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy -  Kbely 
Ředitelka Mateřské školy Praha – Kbely, Jiřina Hamplová, informuje Radu: 

 Dopravní hříště na školní zahradě MŠ Letců 

 Předškoláček v Divadle Gong 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/17 

 Jarní Jarmark – „Spolu dětem“ 

 Vystoupení v Centrálním parku Kbely – Velikonoční jarmark 

 Nová videa pořízena kbely.tv 
Podrobné informace za období březen 2016 jsou v přílohách. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí informace sl. ředitelky Jiřiny Hamplové. 
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova 
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla předána. Proběhne konzultace s dotčenými orgány Prahy 9, 
MHMP a IPR HMP. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
   
Usnesení č. 359/16/místostar. – Revize otopné soustavy LD  
Za OKS: Úkol trvá, zajišťuje OIMBNH.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí  
Trvá 
Za OMIBNH: obdrželi jsme studii, řešící rekonstrukci otopné soustavy v Lidovém domě včetně repase 
měření a regulace, čekáme na doručení studie na rekonstrukci vzduchotechniky s rekuperací, aby tak bylo 
možno zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na kompletní rekonstrukci celé otopné 
soustavy, zahrnující rekonstrukci výměníku, měření a regulace topení, rekuperaci vzduchotechniky a 
vyčíslení úspor. 
usnesení: Rada 
ukládá místostarostovi, Ing. Olmrovi, zajistit předběžné výpočty a výpisy ze studií s návrhem řešení. 
    
Usnesení č. 372/16/OŽPD – Reklamace povrchu Mladoboleslavská 
Oprava byla přislíbena v rámci další etapy rekonstrukce v roce 2016, která nyní probíhá. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Byla nalezena a otevřena pivovarská studna Barborka. V návrhu první části odborných prací by mělo dojít 
k řádnému zpřístupnění vstupní části studny, provedení měření úrovní hladin v Barborce, rybníce a dalších 
okolních studní, vč. výškového zaměření, aby bylo možné posoudit hladinu podzemních vod v celé lokalitě. 
Dále k vyčerpání objemu studny (voda bude svedena do rybníka), vyčištění prostoru studny od napadaného 
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materiálu, provedení fotodokumentace. A následně vypracování technického posouzení a zprávy 
stavebního stavu studny s cílem najít a prověřit funkčnost přepadového potrubí ze studny do rybníka. Dle 
zjištění by bylo následně rozhodnuto o postupu dalších prací, stavebních úprav i jejich rozsahu, které není 
možné v tuto chvíli přesně určit.  
usnesení: Rada  
souhlasí s rozsahem zvolených prací a ukládá OŽPD tyto práce realizovat. 
 
Usnesení č. 376/16/místostar. – Zřízení přípravné třídy v ZŠ Kbely 
Souhlas MHMP jsme obdrželi. Bude muset dojít k předfinancování pedagogů, jelikož k dorovnání dojde až 
po uzavření tzv. zahajovacích výkazů tj. po 30. 9. 2016. Koncem května budeme znát konečný počet žáků 
s ohledem na odvolací lhůty po zápisech a doporučujících řízeních pedagogických poraden.    
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 404/16/OT/star. - Zmapování sportovišť ve Kbelích  
V současné době probíhají na všech hřištích velké jarní opravy a úpravy po zimě, práce budou provedeny 
do cca 1 měsíce. Z důvodu kvalitních fotografií se také čeká na rozkvetlé stromy, zelenou trávu a modrou 
oblohu.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Na základě úspěšných jednání starosty s Českou poštou a.s. a vlastníkem dotčeného pozemku a budovy 
pošty Kbely jsme obdrželi návrh trojdohody (Česká pošta a.s. x Charlton a.s. x MČ Praha 19) o spolupráci, 
řešící vybudování bočního bezbariérového vstupu do budovy pošty Kbely na náklady MČ. V souvislosti 
s touto investicí je nutné zajistit souhlasy dotčených správců sítí, které doložíme k žádosti o stavební 
povolení spojené s územním řízením.  K uvedené činnosti navrhuji uzavřít smlouvu o dílo s ing. P. o výkonu 
stavebního dozoru a zajištění souhlasu dotčených správců sítí k podání žádosti o stavební povolení za 
celkovou cenu vč. DPH 10 000,- Kč.  
usnesení: Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo o výkonu stavebního dozoru s ing. P. za celkovou cenu 10 000,- Kč a  
pověřuje starostu jejím podpisem po právním prověření. 
 
Usnesení č. 420/16/star. – Nákup vozu Ford Mondeo 
Předkládám Radě nabídku na nákup zánovního vozu Ford Mondeo přímo od distributora společnosti Ford. 
Jedná se o vůz z loňského roku s nájezdem kilometrů cca 16 000, dle nabídky v příloze č. 1. Důvodem 
nákupu je stáří vozu Volkswagen Passat s najetými kilometry 120 000 po Praze a naprosto výjimečně po 
silnicích vyšší třídy či dálnicích. Závadovost vozu za posledních 5 let je poměrně vysoká a jen za poslední rok 
na ně MČ vydala cca 83.000,- Kč.  
Při rozhodování o koupi vozidla byly zvažovány následující dodavatelé a vozidla (viz příloha): 

- Auto GÜTTL – MONDEO Titanium Kombi……………………………..cena s DPH 625 290,- Kč 
- Ford Ostrava – MONDEO Titanium Kombi…………………………….cena s DPH 649 000,- Kč 
- Auto Jarov – Škoda SUPERB COMBI………………………………………cena s DHP 949 900,- Kč 
- Auto Jarov – Volkswagen Passat……………………………………………cena s DPH 819 900,-Kč 
- Auto Jarov – Volkswagen Passat………………………………………….cena s DPH 899 900,- Kč 
- Auto Jarov – Voklswagen Passat………………………………………….cena s DPH 722 476,- Kč 
- Auto Jarov – Volkswagen Passat………………………………………….cena s DPH 899 900,- Kč 
- Auto Jarov – Škoda SUPERB COMBI……………………………………..cena s DPH 755 000,- Kč 

 
usnesení: Rada 
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souhlasí s nákupem zánovního vozu Auto GÜTTL – MONDEO Titanium Kombi za cenu s DPH 625 290,-Kč 
s velmi výraznou slevou, 
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 625  000,- Kč v paragrafu 6171 o převod ze zdaňované 
činnosti a 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
 
34. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 25.4.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 17 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Dne 18. dubna proběhlo jednání organizace ROPID s MČ Praha-Satalice, MČ Praha 14, MČ Praha 19 
ohledně změn v provozu MHD v září 2016. Vzhledem k tomu, že negativa presentovaných změn převažují, 
OŽPD považuje za vhodnější zachovat stávající stav. Výstupy z jednání viz. příloha. 
Ing. F. z organizace ROPID na nutnosti změn trvá a vyslovil přání osobně prezentovat jím navrhované 
změny starostovi MČ Praha 19. 
usnesení: Rada 
nesouhlasí s plánovanými změnami v provozu MHD v září 2016. 
        
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Průběžně probíhá čištění (šintování) chodníků od trav a plevelů. Dále byla zahájena travní seč. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Dne 6.4.2016 se na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy konalo pracovní setkání k metropolitnímu 
plánu. Zástupci městské části se seznámili s návrhem a předali požadavky městské části (usnesení rady) 
k zapracování. Dále konzultovali problémy jednotlivých lokalit. Projednání metropolitního plánu se 
předpokládá v srpnu až září letošního roku.   
Pražské stavební předpisy:  
Žádné aktuální informace.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům. 
 
Usnesení č. 361/16/místostar. – Konkurz na ředitelku MŠ Albrechtická 
Do pondělí 18.4.2016 obdržel náš úřad 1 obálku od uchazeče na pozici ředitel MŠ Albrechtická. Konkurzní 
komise se sešla v úterý 19.4.2016 ve 13:00 hod., konstatovala, že obálka byla doručena do termínu a proto 
přistoupila k jejímu otevření. Neusnesla se, že uchazeč by měl být podroben znalostnímu testu. 
Následovala kontrola náležitostí a obsahu obálky. Všechny náležitosti a doklady byly doloženy a komise se 
usnesla, že přihláška vyhověla požadavkům stanovených zřizovatelem.  
Navrhujeme další schůzku (pohovor s uchazečkou) komise uskutečnit 2. 5. 2016 ve 13:00 hod. Na základě 
žádosti ředitelky MŠ Letců a dále ředitele ZŠ Kbely o doplnění komise o členy jako hosty-odborníky, 
doporučujeme doplnit komisi o dva hostující členy bez možnosti hlasování, a to o Jaroslava Ptáčníka (zást. 
řed. MŠ Letců) a Tomáše Huška (ředitel ZŠ Kbely) z důvodu budoucí spolupráce s novou ředitelkou MŠ 
Albrechtická.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
jmenuje do konkurzní komise členy jako hosty Mgr. Tomáše Huška a Jaroslava Ptáčníka. 
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Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Proběhlo zaměření hladin v terénu. Hladina podzemní vody v přilehlých studnách (u přechodu a přilehlém 
objektu), vč. Barborky se pohybuje cca o 60 cm nad hladinou vody v rybníku. 
Proběhla koordinační schůzka, která stanovila rozsah prací a zabezpečení. Práce by měly proběhnout 
v prvním týdnu v květnu.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 431/16/OŽPD – Studie rekonstrukce Jilemnická 
ZAVOS s.r.o. žádá o vyjádření ke studii rekonstrukce a rozšíření komunikace Jilemnická, vč. zřízení nového 
propojovacího chodníku podél této komunikace s ukončením u zámku Ctěnice. Stavba č. 0093 TV Kbely, 
etapa 0029 Jilemnická. V příloze stanovisko za odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství. 
usnesení: Rada 
vítá tuto dlouhodobě požadovanou realizaci stavby, 
souhlasí s tímto záměrem a  
ukládá odeslat souhlasné stanovisko za městskou část. 
 
Usnesení č. 439/16/OMIBNH – Rekonstrukce kanalizace bytového domu Luštěnická 717, Kbely 
V bytovém domě Luštěnická 717 se opakovaně plnila jímka, umístěná v krytu CO a následně docházelo i k 
vytékání fekálií mimo uvedený kryt do společných prostor uvedeného domu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
opakovaně prováděné čištění kanalizace a následná dezinfekce měly pouze krátkodobý účinek, byl 
proveden firmou AQUA servis s.r.o. kamerový průzkum, kterým byla zjištěna příčina uvedeného stavu, a to 
pokles ležaté kanalizace, a tím způsobené vracení splaškových vod do bytového domu. Uvedenou firmou 
byl zpracován návrh na konečné řešení včetně slepého položkového rozpočtu k provedení poptávkového 
řízení na odstranění tohoto havarijního stavu kanalizace (viz příloha), který byl rozeslán v souladu s vnitřní 
směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 4 firmám k podání nabídky. Doručeny byly následující 
nabídky: 

FIRMA SÍDLO IČO CENA BEZ DPH 

D. Setunský - D.S.servis  Praha 7 12584002 424 741,- 

Instalatérství Steiner Nelahozeves 13787870 434 402,- 

CHJ spol. s.r.o. Praha 4 25123424 477 703,- 

AQUA servis CZ s.r.o. Praha 10 49658301 441 411,- 

Na základě výsledku uvedeného poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou Daniel 
Setunský - D.S. servis  za celkovou cenu bez DPPH 424 741,- Kč. 
usnesení: Rada 
určuje vítězem firmu Daniel Setunský - D.S. servis za celkovou cenu bez DPH 424 741,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou po právním prověření. 
 
Usnesení č. 440/16/místostar. – Údržba a oprava hasičské techniky 
Místostarostka informuje Radu, že u hasičských vozů a další techniky probíhají prohlídky a údržba, na které 
bude navazovat technická kontrola. Vozidlo resp. cisterna Tatra vyžadovala složitější opravu, zejména 
v oblasti brzd a vzduchotechniky spolu s výměnou součástek. S ohledem na omezený počet zajišťujících 
servisů, byla zakázka zadána osvědčenému servisu PaG s.r.o., se kterým máme zkušenosti. Konečná cena 
opravy činí 60.580,- Kč vč. DPH. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
souhlasí se zadáním a postupem. 
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Usnesení č. 441/16/místostar. – Aktualizace „školkovného“ pro školní rok 2016/2017 
V návaznosti na aktuální znění vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, předkládáme 
aktualizaci poplatku za předškolní vzdělávání od září 2016 s ohledem na aktuální kalkulaci pro školní rok 
2016/2017 (viz příloha). Z výpočtu vyplývá tento návrh: počínaje zářím 2016 se bude vybírat poplatek za 
vzdělávání v předškolním zařízení ve výši 445,-Kč/kalendářní měsíc.  
usnesení: Rada 
souhlasí s návrhem a  
stanovuje výši poplatku na dítě za předškolní vzdělání od září 2016 na 445,- Kč/kalendářní měsíc a 
ukládá odd. školství o tomto informovat vedení MŠ. 
 
Usnesení č. 442/16/místostar. - Informace z úseku školství 
Pracovnice úseku personálního a školství s pí místostarostkou Šestákovou informují Radu MČ Praha 19, že 
dne 14.04.2016 bylo doručeno Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o zapsání příspěvkové 
organizace MŠ Letců (viz příloha č. 1) s účinností od 01.07.2016.  
Dále bylo doručeno Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy vyhovět zapsání příspěvkové organizace 
MŠ Albrechtická  (viz příloha č. 2) pokud budou doloženy doklady o jmenování ředitele školy a doklad o 
zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci o Rozhodnutí o zapsání příspěvkové organizace MŠ Letců a dále 
bere na vědomí informaci o Rozhodnutí vyhovět zapsání příspěvkové organizace MŠ Albrechtická po 
doložení dokladů o jmenování ředitele školy a zapsání do obchodního rejstříku. 
 
Usnesení č. 443/16/místostar. – Prázdninový provoz v MŠ 
Předkládáme návrh paní ředitelky na prázdninový provoz v mateřských školkách. Navržený provoz v tomto 
rozsahu probíhal i v loňském roce a nebyly k němu připomínky a probíhal bez problémů. 
usnesení: Rada 
souhlasí s navrženým prázdninovým provozem. 
 
Usnesení č. 444/16/místostar. – Dar pro TJ Sokol Kbely – oddíl basketbalu, nejmladší žáci 
Nejmladší žáci oddílu basketbalu při TJ Sokol Kbely zaznamenali velký úspěch, když se probojovali do 
národního finále, který se uskuteční v Ostravě. Pro oddíl to bylo milé překvapení, se kterým nepočítali a při 
žádosti o veřejnou finanční podporu pro rok 2016 nebyla tato skutečnost zohledněna. Žádají proto 
dodatečně o podporu na cestovní náklady spojené s touto událostí. Navrhujeme poskytnutí daru tomuto 
oddílu ve výši 6.000,- Kč, který jim umožní pokrýt náklady. (viz. příloha) 
usnesení: Rada s uspokojením 
děkuje oddílu basketbalu za výbornou reprezentaci Kbel na této úrovni a 
schvaluje poskytnutí daru oddílu basketbalu – nejmladší žáci při TJ Sokol Kbely ve výši 6.000,- Kč a 
ukládá EO věc administrativně zajistit. 
 
 
35. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 9.5.2016 
Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení. 
 
Usnesení č. 361/16/místostar. – Konkurz na ředitelku MŠ Albrechtická 
Druhé jednání konkurzní komise se uskutečnilo v plánovaném termínu 2. 5. 2016 a zúčastnila se formou 
pohovoru 1 uchazečka, která podala přihlášku a splnila formální náležitosti a podmínky. Komise jednala 
s uchazečkou více jak hodinu a následně komise zhodnotila, zda je vhodnou uchazečkou a ohodnotila ji 
bodováním. Z hodnocení komise vyplývá, že uchazečka paní Lada Leiblová je vhodnou uchazečkou a tento 
výsledek předává komise Radě k rozhodnutí o jmenování a jelikož byla jedinou uchazečkou, stává se i první 
v pořadí : 
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1. Lada Leiblová 

usnesení: Rada po projednání výsledků konkurzu 
jmenuje paní Ladu Leiblovou  s platností od 1. 7. 2016 ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola 
Albrechtická  a 
ukládá odd. školství završit administraci konkurzu a předložit na následujícím jednání Rady určení platu 
včetně jeho složek jmenované ředitelce MŠ Kbely v souladu se směrnicí MČ a příslušnými zákony. 
 
 
36. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 24.5.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 19 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Bylo vydáno stanovení dopravního značení na cyklostezku Mladoboleslavská (a návazné dopravní značení 
do Kbel, do Vysočan a na metro Letňany ve spolupráci s Odborem dopravních agend MHMP, Odborem 
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 9 a Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 18). 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
       
Usnesení č. 279/07/OŽPD – Kontrolní den PAL 
Kontrolní den týkající se postupu lll. etapy sanačních prací v areálu společnosti Areál Kbely a.s. proběhl 22. 
dubna 2016. Zápis je v příloze. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
Informační tabule pro kapličku 19 (Kutnohorská)  je vytištěná a nainstalovaná vedle sochy sv. Vojtěcha. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 769/13/Bezp.řed. – Projekt kbelské internetové televize  
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že činnost Kbely TV probíhá v rozsahu nastavených interních postupů, 
kdy týdně je zveřejněno okolo pěti reportáží o událostech kbelského života. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dotační projekt nového kamerového bodu Tauferova/Žacléřská, 
který vychází z požadavků Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 na léta 2015 – 2018, a který byl vypracován 
ve smyslu předchozích usnesení Rady MČ Praha 19, byl schválen Radou HMP k předložení Ministerstvu 
vnitra ČR, a to společně s pěti dalšími projekty jiných městských částí a HMP. 
Ministerstvo vnitra ČR v rámci rozhodnutí výběrové komise následně doporučilo projekt MČ Praha 19 jako 
jeden ze čtyř pražských projektů (dva z původních pěti projektů jiných městských částí byly zamítnuty) 
k realizaci a k přidělení státní dotace ve výši 301 000 Kč (viz příloha 2 – protokol o hlasování komise MV).  
Tato přidělená částka umožňuje v rámci prostoru Žacléřská x Tauferova vytvořit opravdu kvalitní 
kamerovou ochranu.  
Projekt je přibližně z 90% hrazen ze státního rozpočtu a 10% spoluúčasti, kdy dle projektové dokumentace 
se jedná o částku 34 tis Kč, která je očekávána od realizátora, kterým je MČ Praha 19.  
Bezpečnostní ředitel dává Radě ke zvážení, zda projekt kamerové ochrany Tauferova/ Žacléřská schválí k 
realizaci.  
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usnesení: Rada  
schvaluje účast MČ Praha 19 na realizaci projektu „Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“  
a  
ukládá bezpečnostnímu řediteli učinit veškerá legislativou požadovaná opatření k realizaci projektu 
„Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“, 
a dále 
Rada Městské části Praha 19 (na základě oprávnění dle usnesení zastupitelstva MČ Praha 19 číslo 14. z 
5.11.2014)   
schvaluje navýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, položka 
6122 – Stroje, přístroje a zařízení ve výši 34 000,- Kč jako spoluúčast na projektu  „Kamerový bod 
Tauferova/Žacléřská“ o převod ze zdaňované činnosti. 
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“ 
Úspěšně proběhla konzultace s dotčenými orgány Prahy 9, MHMP a IPR HMP. Probíhá dotisk objednaných 
paré. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
  
Usnesení č. 316/15/OKS-IA – Dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2016 - VFP 
Smlouvy pro jednotlivé žadatele jsou postupně podepisovány a realizovány.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 341/16/OMIBNH - Cena tepla pro rok 2016 
Dne 22.4.2016 se uskutečnilo další jednání vedení MČ s Pražskou teplárenskou a.s. Na základě tohoto 
jednání, kdy starosta podrobně objasnil cíl MČ v cenové politice dodávek tepla  Pražská teplárenská a.s. 
přistoupila na návrh na snížení pevné složky ceny tepla (viz příloha), ke které dochází s platností od 
1.1.2016. V souvislosti s touto úsporou navrhujeme z uspořených finančních prostředků pro potřeby 
tepelného hospodářství zakoupit termo kameru. Po zevrubné orientaci značek na trhu termo kamer se jeví 
jako optimální a odpovídající pro naše potřeby Termo kamera Testo 870-2. Tato kamera byla vyvinuta a 
vyrobena v Německu s těmito parametry:  
Jednoduchá obsluha jednou rukou pro rychlou termografii v řemeslech, průmyslu a ve správě budov, velmi 
dobrá kvalita snímku: infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů, volitelné rozšíření technologií 
SuperResolution na 320 x 240 pixelů, přesné měření: teplotní citlivost <100 mK, objektiv bez zaostřování s 
úhlem 34°, automatické rozpoznání horkých a studených bodů, Integrovaný digitální fotoaparát -  ke 
každému termogramu je pořízen reálný snímek. 
Následně byl proveden výběr dodavatele termo kamery uvedené značky:  
www.testo.cz     67.929,-Kč (doprava 120,-Kč) 
www.conrad.cz    75.890,-Kč (doprava zdarma) 
www.merici-pristroje.eu   67.929,-Kč (doprava 120,-Kč) 
www.revizeshop.cz    76.920,-Kč (doprava zdarma) 
http://cz.rs-online.com/   66.927,52,-Kč (doprava zdarma) 
Podrobné odborné stanovisko včetně výběru v příloze.  

usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek jednání vedení MČ s PT a.s., 
souhlasí s nákupem termo kamery v ceně 66 927,- Kč bez DPH od prodejce RS Components Sp. z o.o. a 
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky na zakoupení termo kamery Testo 870-2 pro potřeby 
tepelného hospodářství. 
        
 

http://www.testo.cz/
http://www.conrad.cz/
http://www.merici-pristroje.eu/
http://www.revizeshop.cz/
http://cz.rs-online.com/
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Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Na začátku května proběhlo plánované čerpání studny, které zpočátku probíhalo velmi dobře. Po zčerpání 
cca 1m  se pokles vody natolik zpomalil, že bylo následně od dalšího čerpání a snižování hladiny vody 
ustoupeno. Proběhlo posouzení stavu zdiva studny a dále byla vyloučena spojitost přítoku do rybníka se 
studní. 
Nyní čekáme na dodání odborného posudku a návrhů úprav zabezpečení vstupu do studny. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 450/16/OE – Schválení  účetních  závěrek PO – MŠ Kbely a ZŠ Albrechtická  
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkových organizací – Mateřské školy Kbely a Základní škola 
Albrechtická za rok 2015, inventarizační zprávy za rok 2015 za příspěvkové organizace, zprávu interního 
auditu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.  
Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva interního auditu o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2015, inventarizační zpráva za rok 2015) příspěvkových organizací (Mateřské školy Praha – 
Kbely a Základní škola Albrechtická) nesvědčí o tom, že by účetní závěrky příspěvkových organizací 
neposkytovaly věrný a poctivý obraz účetnictví  navrhuji, aby Rada MČ schválila dle paragrafu 6 vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku Mateřské školy Praha – Kbely a Základní škola Albrechtická za rok 2015. 
usnesení: Rada  
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická za rok 2015 a 
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Praha –Kbely za rok 2015  
 
Usnesení č. 451/16/OE – Účetní oprava v roce 2015  
EO předkládá Radě městské části k posouzení opravný účetní doklad číslo 7100000026/12/2015 
z 31.12.2015, kterým byla provedena oprava účtování dokladů  číslo  
9091 z roku 2006, 9141,9178 z roku 2007, 9136 z roku 2008, 9064, 9124, 9209 z roku 2009, 9077 a 9058 
z roku 2010, 410202/9/2013 a 510126/12/2013 z roku 2013 viz příloha číslo 1. z důvodů uvedených 
v příloze číslo 1 (šlo zejména o projekty cyklostezek, dle kterých stavbu realizovalo HMP) šlo o opravu 
chybného zaúčtování. Účetní doklady neměly být účtovány na účet 042- Nedokončený dlouhodobý 
majetek, ale do nákladů příslušného roku.   
usnesení: Rada  
souhlasí že účetní operace provedená dokladem 7100000026/12/2015 z 31.12.2015 je účetní opravou 
nákladů minulých let   
 
Usnesení č. 452/16/OE – Schválení účetní závěrky MČ Praha 19  
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2015, zprávu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2015, inventarizační zprávu za rok 2015 za vlastní MČ a zprávu interního auditu o 
výsledcích finančních kontrol za rok 2015 a vyjádření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání 
hospodaření (vše v příloze).  
Vzhledem k tomu, že chyby zjištěné odborem kontrolních činností MHMP při přezkoumání hospodaření 
územního celku byly, nebo budou opraveny v průběhu roku 2016 (tedy do účetní závěrky následujícího 
roku) navrhuji, aby rada MČ schválila dle paragrafu 18 odstavec 2 vyhlášky 220/2013 Sb účetní závěrku 
Městské části Praha 19 za rok 2015. 
usnesení: Rada  
schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2015 
 
Usnesení č.  453/16/OMIBNH – Žádost f. EKOSPOL, a.s. -  akce „Parcely Kbely“ 
Firma Ekospol a.s. žádá o souhlas s připojením nově budované jednosměrné komunikace na stávající 
komunikaci ul. Zamašská a o souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků v k.ú. Kbely, svěřených MČ 
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Praha 19 a to parc. č. 2029 – komunikace Kosmonoská, 2030 - komunikace Bousovská, 2032 - komunikace 
Zamašská, 1948/2 - západní chodník při Semilské a 2033 - cíp chodníku při Semilské. 
Žádost byla projednána v komisi výstavby za účasti zástupce společnosti Ekospol, který představil projekt 
přípravy území pro výstavbu 27 rodinných domů při ul. Semilské proti bytovému souboru Excon. Komise po 
projednání doporučuje souhlasit s napojením na stávající komunikace a dále doporučuje rozšíření 
podélných parkovacích stání na min. 2,4 m a ponechat je jako veřejná.  
usnesení: Rada 
souhlasí s vložením inženýrských sítí do pozemků parc.č. 2029, 2030, 2032, 2033 a 1978/2 k.ú. Kbely, 
souhlasí s napojením navržené vnitřní jednosměrné komunikace na stávající komunikaci, 
požaduje rozšíření podélných parkovacích stání na min. 2,4 m s tím, že nebudou prodána a zůstanou 
ponechána jako veřejná a 
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.  
       
Usnesení č.    456/16/OMIBNH – Rekonstrukce stoupajících rozvodů plynu Novákovo nám.  691 - 693  
Po provedení pravidelné revize rozvodů plynu v bytových domech byla zjištěna nutnost výměny 
stoupajících rozvodů plynu. Na základě tohoto zjištění bylo provedeno poptávkové řízení s následujícím 
výsledkem: 

firma sídlo IČO Cena bez DPH 

Frigosystem – instalace s.r.o. Podlesí 185 25067311 286 566, 

TempoTerm s.r.o. Praha 4 42726841 251 517,- 

Havlín TZB s.r.o. Praha 2 64942856 271 157,- 

TREND technologie s.r.o. Praha 3 25655710 281 303,- 

Na základě uvedeného poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o výměně stoupajících rozvodů 
plynu v bytovém domě Novákovo nám. 691 – 693 s firmou TempoTerm s.r.o. za cenu bez DPH 251 517,- Kč. 
usnesení: Rada 
určuje vítězem poptávkového řízení firmu TempoTerm s.r.o. a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 251 517,- Kč se 
zárukou 48 měsíců. 
 
Usnesení č. 460/16/OŽPD/OMIBNH – Dům č.p. 66 Vrchlabská 
V příloze předkládáme žádosti investora se záměry:  
Hraniční zeď – žádost o souhlas se zabezpečením a opravou staré obvodové zdi pivovaru tvořící hranici u č. 
parc. 4/1, k. ú. Kbely ve vlastnictví HMP, svěřené do správy MČ Praha 19.  
Zasakování vod – žádost o souhlas se zasakováním vod a souhlas s umístěním vsakovacího objektu (drénu) 
na pozemcích č. parc. 2/1 a 2/2, k.ú. Kbely ve vlastnictví HMP, svěřené do správy MČ Praha 19. 
usnesení: Rada 
souhlasí se sanací zdi na náklady žadatele,  
odkládá rozhodnutí o umístění vsakovacího objektu a  
žádá bližší vysvětlení k vypouštění a přečištění odpadních vod z bazénu a filtračních jednotek. 
 
Usnesení č. 462/16/místostar. – Žádost o posílení příspěvku ZŠ 
Ředitel Základní školy Kbely žádá o posílení resp. uvolnění příspěvku škole na konání školní expedice, které 
se zúčastní 86 žáků ve čtyřech oborech zaměřených na dějepis, literaturu, přírodopis společenské vědy. 
Žáci populární metodou při pobytu plní úkoly, které souvisejí s jejich běžnou školní výukou, avšak 
zpracování úkolů je spojeno s dovednostmi ze všech možných oborů (elektronické zpracování, obrazový 
záznam, příprava prezentace atp.) Výsledky budou následně prezentovány veřejnosti v sále Lidového 
domu. Žádost v příloze. 
usnesení: Rada po projednání 
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souhlasí s použitím – uvolněním blokované části příspěvku, který je určen na nepředpokládané havárie, a 
to ve výši 40.000,- na pokrytí a vyúčtování nákladů spojených se školní expedicí s tím, že pokud by nastala 
potřeba zafinancování havárie, škola uvolní v této výši rezervní fond a 
ukládá ved. EO věc administrativně zajistit. 
 
 

37. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 13.6.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 26 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Proběhla kolaudační prohlídka cyklostezky Mladoboleslavská, etapy 2.2. Čeká se na vydání kolaudačního 
rozhodnutí. Cyklistům byl povolen vjezd na chodník v Beladově ulici, čímž se cyklisté dostanou až k metru 
Letňany mimo automobilový provoz. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
       
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Dne 1. června prezentovala organizace ROPID MČ Praha 19 a MČ Praha-Vinoř návrh posílení linky 185 v 
části trasy mezi zastávkami Bakovská a Vinořský hřbitov. Organizace ROPID doložila, že spoje, které jedou z 
Vinoře, jsou často přetížené, a spoje, které vyjíždějí ze zastávky Bakovská, jsou naopak vytížené málo. 
Dopady navržené změny:  
1) Výrazné navýšení počtu spojů v lokalitě Zamašská 
2) Zvýšení počtu spojů na Palmovku v dopoledních hodinách 
3) Snížení počtu spojů v úseku Bakovská-Letňany v dopoledním sedle cca mezi 9.30-11.30 (prodloužení 
intervalu na 30 minut), tedy v období s nejmenším počtem cestujících 
Jde o dočasné řešení do vybudování obratiště Kbelský hřbitov. 
Komise dopravy doporučila se změnou souhlasit s požadavkem na proložení odjezdů vlakových linek a 
autobusů v dopoledním období s nejdelším intervalem. 
Vedle toho zástupci městské části prezentovali organizaci ROPID výhrady vůči zajíždění velkých autobusů k 
zastávce Nádraží Kbely, vůči navrženému omezení provozu linky 269 a vůči prodloužení intervalu na metro 
Rajská Zahrada ve večerních hodinách. Bude dále řešeno. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
  
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 
Klub seniorů-aktivity: 

 K datu 29.6.2016 se uskuteční ve spolupráci s radnicí a f. ZDRAVOTNÍCI S.R.O. -  ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 
PRO SENIORY v Domově seniorů na Mladoboleslavské ulici ve společenské místnosti (v přízemí). od 14h 

o Tento kurz bude proveden přátelskou neformální cestou. Obsahem kurzu o časové dotaci cca 1,5 hodiny 
navrhují témata, která budou seniory zajímat. Kurzy budou upozorňovat na příznaky a rozpoznání 
akutních stavů včetně instruktážích videí a mnoho dalšího... 
Osnova: 
- přivolání si pomoci pro sebe či jinou osobu, - bezpečnost - styk s cizími osobami, imobilizační pomůcky, 
včetně rehabilitace...,- civilizační onemocnění jako hypertenze, diabetes, cévní mozková příhoda, infarkt 
myokardu,...- praktické nácviky jako správné měření TK, glykémie,... 
V rámci kurzu obdrží zdarma zúčastnění senioři glukometry Johnsons (přístroje na měření cukru v krvi). 

 kroužek ergoterapie pro seniory  se zaobírá přípravou letní zahrady-úpravou rostlinstva a zahradě i 
v interiéru, cvičení na cvičících strojích na zahradě, 
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 Svaz tělesně postižených (STP) - aktuálně probíhají přípravy týdenního pobytu v ozdravném centru 
v hotelu Zadov (12-18/6/2016) 

 Senioři se též aktivně zapojují na kbelských tradičních akcích – aktuálně Den dětí 4/6/2016  (foto) 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
   
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Projednání metropolitního plánu se předpokládá v 08 – 09/2016.  
Pražské stavební předpisy:  
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1299 ze dne 27.5.2016 bylo schváleno Nařízení, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební 
předpisy). Účinnost tohoto předpisu bude od 1.8.2016. Pro pracovníky stavebního úřadu zajistil odbor 
stavebního řádu MHMP základní školení na pátek dne 24.6.2016.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům 
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“ 
Probíhá poptávkové řízení na inženýring projektu. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 316/15/OKS-IA – Dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2016 - VFP 
Veškeré schválené dotace formou veřejnoprávních smluv podepsány a běží jejich převody a realizace 
podaných projektů.   
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
    
Usnesení č. 372/16/OŽPD – Reklamace povrchu Mladoboleslavská 
Prozatím proběhla oprava cca 50 m povrchu komunikace Mladoboleslavská ve směru Prosek. Řeší TSK hl. 
m. Prahy. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 376/16/místostar. – Zřízení přípravné třídy v ZŠ Kbely 
Od 1.9.2016 bude otevřena přípravná třída – viz příloha Zprávy ze ZŠ. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
     
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Čekáme na doručení souhlasného stanoviska HZS  a Pražské plynárenské a.s., následně bude podána žádost 
o stavební povolení spojené s územním řízením souběžně se zahájením poptávkového řízení.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
     
Usnesení č. 428/16/PR – Žádost o spolupořádání Benefičního koncertu pro charitativní účely v LD Kbely 
Koncert proběhl a úspěšně bylo od účastníků vybráno 29.700,- Kč spolu s dalšími 11.500,- Kč od  firmy 
Partners, tudíž může rodina poslat postiženou Kačenku na speciální rehabilitační pobyt. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 432/16/OŽPD – Prostor pro odpočinek 
Čeká se na dodání laviček a odpadkového koše. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 446/16/star. – Nákup vozu na operativní leasing 
Tajemník pověřil vedoucí OŽPD zpracováním podkladů k této věci. Po shromáždění těchto podkladů je 
předložila a projednala s místostarostou a radním p. Biskupem. Došlo k porovnání a kontrole nabídnutých 
smluv. V příloze je předloženo srovnání operativních leasingů na dobu 36 měsíců. Nejvýhodněji vychází 
nabídka od firmy Peugeot Česká Republika s.r.o. na vůz Partner Tepee Allure ve variantě Relax Plus za cenu 
8.300,- měsíčně od koncesionáře Peugeot Domanský.cz 
usnesení: Rada  
souhlasí s operativním leasingem na dobu 36 měsíců na vůz Peugeot Partner Tepee za cenu 8.300,- 
měsíčně  
ukládá tajemníkovi tento nákup vozu na operativní leasing zajistit. 
       
Usnesení č. 464/16/PR – Informace o pořádání závěrečného koncertu hudebních kurzů u příležitosti 
ukončení školního roku 2015/2016  
Probíhají přípravy akce. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č.  478/16/OMIBNH – Rekonstrukce elektro Zdravotní středisko Železnobrodská 764 
V budově Zdravotního střediska Železnobrodská 764 je nutné provést kompletní rekonstrukci 
elektroinstalace včetně zrušení stávajících poměrových měřidel elektřiny jednotlivých ordinací, vystavení 
nových přihlášek, instalaci nových rozvaděčů a výměny hlavního přívodního kabelu pro elektroměrové 
rozvaděče. Za tímto účelem byla oslovena firma ELEKTRO – MAHL s.r.o. k zajištění slepého položkového 
rozpočtu k uvedené zakázce.  Po doručení tohoto položkového rozpočtu bude zahájeno poptávkové řízení, 
aby tak tato zakázka byla provedena v měsíci červenec – srpen. 
usnesení: Rada 
ukládá zpracovat slepý rozpočet, vypsat poptávkové řízení a do příštího zasedání rady předložit nabídky na 
rekonstrukci elektroinstalace ve zdravotním středisku. 
 
Usnesení č. 482/16/místostar. – Zpracování MAP ve školství – výzva č. 02_15_005_MŠMT 
Od loňského roku je velmi intenzivně na městských částech diskutována situace ohledně vyhlášené výzvy 
MŠMT pod názvem Místní akční plány ve školství (zkr. MAP). Pravidla, rámec, návaznosti a potřebnost byla 
velice nejednoznačná a navíc pro naši MČ a celý správní obvod v nastavených podmínkách téměř 
nepřekonatelná. Magistrát i MŠMT se snaží doplňovat informace, avšak vše je velmi relativní a co platilo 
před půl rokem, nemusí odpovídat pro tento rok. Jelikož však jak hl. m. Praha, tak MŠMT trvá na tom, že 
bez MAP nebude možné žádat MŠMT o dotace, hodláme se zapojit. Oslovili jsme nejen školská zařízení 
v SO, ale také spolupracujeme s MČ Čakovice, které by se jako partner chtěly k nám připojit, což jsme si 
ověřili, že je možné. Dále jsme oslovili zpracovatele a předkládáme první nabídku. S ohledem na hodnotu 
díla, jsme oslovili i další firmy. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí postup a  
souhlasí se zadáním zpracování MAP a 
ukládá místostarostce předložit další nabídky v této věci. 
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Usnesení č. 483/16/místostar. – Souhlas s úpravami zahrady ZŠ 
Škola předkládá návrh úpravy severní části zahrady o prvky k využití pro potřeby družiny či dalších akcí 
komunitního typu. Žádají o souhlas s umístěním na pozemek. Věc byla projednávána na školské komisi, kde 
jsme obdrželi informaci, že spolek SRPŠ souhlasí a hodlá též přispět nejen finančně, ale i svépomocí. Tuto 
iniciativu vítáme a oceňujeme, avšak za zřizovatele jsme upozornili, že veškeré herní prvky musí mít 
certifikaci, odpovídat bezpečnostním předpisům a firma musí převzít i záruky za hotové dílo. Proto vidíme 
určité nebezpečí ohledně budování samovýroby či samobudování. Určité informace k této problematice 
byly doplněny do popisu. Studie a popis v příloze. 
Prvek „šiška“, který není herním prvkem hodlá ateliér SAD instalovat u příležitosti Zahradní slavnosti 23. 6. 
k rozloučení se školním rokem a bude sloužit jako altán. 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí s umístěním prvků do severní části zahrady ZŠ dle předložené studie a popisu s tím, že musí být 
dodržena veškerá bezpečnostní pravidla a odpovědnost atelierem SAD. 


