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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 12. 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 1 mimořádném 
zasedání a projednala 92 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. 
 
 
49. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 16. 12. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 12 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
RHMP schválila přidělení dotace pro MČ Praha 14 na projektovou dokumentaci cyklostezky Vysočany-Kbely-Satalice-
Černý Most po jižním okraji kbelského letiště. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
   
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje Radu  
Činnost Klubu seniorů: 
14. 12. 2016 proběhlo pravidelné setkání členů klubu spojené s muzikou, tancem i malým občerstvením. Proběhla také 
gratulace všem narozeninovým oslavencům. Od kbelské radnice byly seniorům předány kbelské kalendáře, písemná i 
osobní přání radnice k novému roku. 
Činnost STP Kbely: 
K datu 13. 12. 2016 od 16h proběhl v LD Kbely vánoční koncert pro všechny kbelské seniory, tentokráte se 
známými umělci – operní a operetní pěvkyní Pavlou Břínkovou a zpěvákem – showmanem Josefem Opltem. Rozzářené 
oči návštěvníků mluvily za vše, zprostředkovaně děkují kbelské radnici za možnost uspořádat pro ně tak krásný a 
pohodový večer, kdy si snad každý zavzpomínal na dobu svého mládí a společným zpíváním s umělci se odreagoval a 
naladil na tu správnou „vánoční notu“.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí 
  
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit  
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že klubová činnost Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 probíhá v  plném 
rozsahu dle předchozích usnesení. Nad rámec tohoto proběhl dne 10.12.2016  workshop s názvem Vánoční kouzlení 
(viz příloha). 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
       
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Žádné nové informace.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
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. 
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Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00, celoměstsky 
významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy) 
V rámci projednání 18 celoměstsky významných změn, bude projednána i tato změna. Jednání se koná dne 19.1.2017, 
s návrhem změny je možné se seznámit od 4.1.2017 do 20.2.2017, připomínky je možné uplatnit do 20.2.2017.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník a historická studna 
Probíhá finální příprava podkladů k odeslání firmám, které budou poptány na úpravu studny.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
        
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Zhotovitel zajišťuje přemístění hlavního uzávěru plynu firmou, odsouhlasenou Pražskou plynárenskou a.s. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 514/16/místostar., OIMBNH - Přeložka plynu pro stavbu tělocvičny 
Ve středu 7. 12. 2016 se uskutečnila schůzka se zástupci PPDServis včetně pana ředitele, kde byly dojednány podmínky 
spolupráce a smlouvy o přeložce. Očekáváme písemné zpracování od PPDServis.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna 
Byly zahájeny práce na vlastní demolici. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
                           
Usnesení č. 593/16/ OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2016 
Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 15.12.2015 v 10.00 hodin v hlavní zasedací 
místnosti úřadu.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č.  604/16/OT – Odpis pohledávek 
Advokátní kanceláři Chytil a Mann byly předány podklady k odpisu pohledávky za povinným PENFAST s.r.o., 
k vyjádření. Nyní čekáme na stanovisko advokátní kanceláře. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
                                                                       
Usnesení č. 607/16/místostar., OMIBNH – Záměr pronajmout prostory budovy družiny Svazové škole Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn 
Problematikou se zabývala Komise dopravy a v lednu se tímto bude zabývat Komise školství. Následně budeme Radu 
informovat.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí zápis z Komise dopravy a podmínku zřízení autobusové linky  
přejímá a vydává ji jako podmínku k dalšímu jednání.  
 
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH – Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ 
Architekt pracuje na konečné vizualizaci pláště budovy k předvedení na prezentaci malého veřejného slyšení 
dotčených a přihlášených osob v rámci MČ.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č.  643/16/OMIBNH – Zvýšení zabezpečení Základní školy 
Z důvodu nutnosti zvýšit zabezpečení Základní školy Kbely v příloze předkládáme následující nabídky na rozšíření 
kamerového systému:  

firma IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH Pořadí 

TRM servis s.r.o. 02168962 126 580,- 153 162,- 3 

Avalon s.r.o. 63978865 98 600,- 119 306,- 2 
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ElektroPravda s.r.o. 03998070 98 180,- 118 798,- 1 

usnesení: Rada 
přijímá nabídku f. ElektroPravda s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 118 798,- Kč a 
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky 
Radní p. Biskup oznámil střet zájmů a upozornil, že v této věci nebude hlasovat. 
 
Usnesení č. 647/16/OE – Schválení odpisového plánu příspěvkových organizací na rok 2017   
Příspěvkové organizace účtují o svěřeném majetku a také ho odpisují. Roční odpis je převáděn do fondu investic podle 
zřizovatelem schváleného plánu (tedy radou MČ). Finanční prostředky potřebné na tento převod čerpají příspěvkové 
organizace z provozního příspěvku.  
Odpisový plán ve formě pravidel pro odpisování (jak má být stanovena doba životnosti po kterou má být majetek 
odpisován) mají obě organizace schválený, nicméně nebyl schválen konkrétní seznam majetku s konkrétní výší ročního 
odpisu.  
usnesení: Rada  
schvaluje odpisový plán Základní školy Albrechtická, Mateřské školy Letců a Mateřské školy Albrechtická dle přílohy.  
 
Usnesení č. 649/16/star. – Poděkování komisím a výborům za činnost v r. 2016 
usnesení: Rada 
děkuje všem členům komisí a výborů za skvěle odvedenou celoroční práci, která vedla ke zušlechťování naší městské 
části a ke spokojenosti občanů. 
 
 
50. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 29. 12. 2016 
Na tomto zasedání rada projednala 3 nová usnesení. 
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje Radu  
Jako každoročně byl na aktivizaci seniorů poskytnut sponzorský dar v hodnotě 10tis.Kč od pana M. B. (viz smlouva 
v příloze). 
Činnost Klubu seniorů: 
16. 12. 2016 se uskutečnil výlet členů klubu do Lysé n/Lab. – prohlídka náměstí spojená s návštěvou vyhlášených 
vánočních trhů s výstavou řemeslných výrobků a výstavu krásně vyzdobených vánočních stromků. 
Činnost STP Kbely: 
K datu 21. 12. 2016 proběhlo vánočně laděné setkání v zasedací místnosti za účasti zástupců radnice. 
usnesení: Rada  
přijímá s potěšením sponzorský dar pana M. B. v částce 10 tis. Kč, který je určený na aktivizaci seniorů. 
 
Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu 
Projektová dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí“ byla 
odevzdána v souladu se zněním první fáze smlouvy o dílo (dokumentace pro projednání UR a SP). 
Dále je potřeba zajistit inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby. Byly poptány firmy na projednání 
dokumentace pro územní a stavební řízení a zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
kontrolu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon funkce technického dozoru investora až po dokončení 
stavby tj. předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu). 
Byly předloženy následující nabídky na zajištění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby: 
 

Firma IČ Sídlo 

Cenová 
nabídka 
bez DPH 

(Kč) 

Cenová 
nabídka 
vč. DPH 

(Kč) 

VÝSTAVBA INŽEN. STAVEB, a.s. 25131087 Podolské nábřeží 1124/2, Praha 4 390 000,-  471 900,- 

R. C. 13787390 Kostřínská 6, Praha 8 420 000,-  420 000,- 

ZAVOS, s.r.o. 60203013 Františka Kadlece 16, Praha 8 340 000,- 411 400,- 

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a  
souhlasí s objednáním inženýrské činnosti na při přípravě a realizaci stavby s firmou ZAVOS, s.r.o., která podala 
nejvýhodnější nabídku a  
pověřuje vedoucí OŽPD objednáním. 
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Usnesení č. 650/16/OT – Vnitřní směrnice o postupu vyřizování žádostí o informace 
Na základě metodického pokynu Ministerstva vnitra zaslaným v prosinci 2016 všem městským částem pro informaci 
z odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy, tajemník nechal zpracovat směrnici přímo určenou 
pro potřeby našeho úřadu k postupu vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. Směrnice je prověřena AK, návrh směrnice v příloze usnesení. 
usnesení: Rada 
schvaluje přiloženou Vnitřní směrnici o postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1.2017 a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
51. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 20. 1. 2017 
Na tomto zasedání rada projednala 38 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
MČ Praha 20 zpracovala Dodatek k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy devíti městských částí (viz. příloha). 
Důvodem je požadavek MHMP na písemné potvrzení požadavku na vybudování cyklostezek. Přímo Kbel se týká 
cyklostezka po jižním okraji kbelského letiště.  
usnesení: Rada  
souhlasí se záměrem a  
pověřuje starostu podpisem Dodatku k Memorandu. 
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dne 18.01.2017 došlo k realizaci posledního kroku v rámci dotačního projektu 
vedeného pod projektovým číslem 114D08200 – 6019 „Praha 19 – Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“, kterým bylo 
předání obsahového vyhodnocení, a to odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MVČR. 
Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let, kdy MČ Praha 19 získala dotaci 1.304.000,- Kč na kamerový 
systém Centrálního parku Kbely, či 301 000,- Kč na kamerový systém v oblasti ulic Tauferova a Žacléřská, bezpečnostní 
ředitel navrhuje Radě zvážit opětovné zapojení MČ Praha 19 do “Krajského programu prevence kriminality hl. m. 
Prahy 2017“ s žádostí o investiční dotaci na kamerovou ochranu, a to v rozsahu dle platné „Koncepce bezpečnosti MČ 
Praha 19“. 
Projekt “Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2017“ předpokládá minimální spoluúčast žádající MČ 
Praha 19 v rozsahu 10%. 
Dle předchozího projektu se jeví, že v případě úspěšné žádosti o dotaci by kamerový bod byl hotov v termínu říjen – 
listopad 2017. 
V rámci koncepce dotačního titulu je nutno zpracovat studii proveditelnosti a technický projekt (tzv. dílčí projekt).  
usnesení: Rada  
ukládá bezpečnostnímu řediteli zadat studii proveditelnosti, zpracovat předmětnou dotační žádost a podat ji ve 
stanoveném termínu do 31.01.2017 na MHMP, 
garantuje minimální dotační spoluúčast v rozsahu 10% z celkové nákladové položky projektu, 
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2017. 
 
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00, celoměstsky 
významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy) 
K minulému zápisu: grafická příloha změny a oznámení o konání společného jednání - viz příloha   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“ 
V rámci shromažďování podkladů a stanovisek proběhlo jednání s letištěm Letňany, kde došlo k dohodě na 
podmínkách výstavby parku. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
AK zpracovává smlouvu o dílo dle dokumentace na úpravu studny.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
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Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely 
Bylo provedeno přemístění hlavního uzávěru plynu, následně proběhlo jednání za účasti bezpečnostního technika 
České pošty, kde byly dohodnuty podmínky provádění stavby z hlediska pošty. Zhotovitel zbudoval dělící příčku, 
oddělující provoz pošty od stavby, následně budou prováděny bourací práce uvnitř budovy do poloviny tloušťky zdi 
včetně osazení a zprovoznění nových vchodových dveří. Další práce vně budovy (výkop, betonáž a montáž rampy) 
bude probíhat v závislosti na klimatických podmínkách. Podrobná zpráva TDI v příloze.      
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 482/16/místostar. – Zpracování MAP ve školství – výzva č. 02_15_005_MŠMT 
Úkol trvá. MČ Praha Vinoř se rozhodně hodlá připojit k výzvě a vítají spolupráci. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
                        
Usnesení č. 591/16/IA -  Výsledek veřejnosprávní kontroly u ZŠ Praha - Kbely 
Interní auditorka informuje radu, že Základní škola Praha – Kbely podala v uloženém termínu zprávu o nápravě 
zjištěných nedostatků z provedené kontroly v září/říjnu 2016. Kontrola provedených nápravných opatření u ZŠ bude 
zařazena do plánu kontrol interního auditu na rok 2017. Zpráva ZŠ o nápravných opatřeních v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
      
Usnesení č.  604/16/OT – Odpis pohledávek 
PENFAST s.r.o. – na základě vyjádření AK Chytil a Mann (viz příloha) nebude pohledávka předána k odpisu a to 
z důvodu, že firma je v úpadku a dle zjištěných informací z insolvenčního řízení již skončila lhůta pro přihlášení 
pohledávky. Nyní je nutné vyčkat na ukončení insolvenčního řízení a poté pohledávku znovu uplatnit a tím získat celou 
výši nebo alespoň její část. 
MIG.UK s.r.o. „v likvidaci“ – dne 15.11.2016 byl Exekutorskému úřadu pro Prahu 7 zaslán exekuční návrh (viz příloha) 
k vymožení pohledávky ve výši 51.000,- Kč u povinného MIG.UK s.r.o. „v likvidaci“. Dne 21.12.2016 bylo doručeno 
z exekutorského úřadu usnesení (viz příloha), kterým se exekuce zcela zastavuje s odůvodněním, že povinný byl ke dni 
24.11.2016 vymazán z obchodního rejstříku bez právního nástupce. Na základě ústního  vyjádření AK Chytil a Mann 
navrhujeme pohledávku odepsat. 
HELŠTÝN, s.r.o. – Dne 12.5.2011 vydal Živnostenský odbor ÚMČ Praha 19 rozhodnutí (viz příloha) o udělení pokuty a 
náhrady nákladů řízení v celkové částce 9.000,- Kč právnické osobě HELŠTÝN s.r.o., která i na základě výzvy k zaplacení 
v náhradním termínu pokutu a náklady řízení neuhradila. Před postoupením pohledávky exekutorskému úřadu 
k jejímu následnému vymožení bylo dne 5.1.2016 nahlédnuto do insolvenčního rejstříku, kde bylo zjištěno z usnesení 
Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2014 (viz příloha), že konkurs prohlášený na majetek dlužníka HELŠTÝN, s.r.o. se 
zrušuje, neboť majetek dlužníka je k uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Na základě ústního vyjádření AK Chytil a 
Mann navrhujeme pohledávku odepsat. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci o odpisu pohledávky u povinného PENFAST s.r.o., 
schvaluje odpis pohledávek u povinných MIG.UK s.r.o. „v likvidaci“ a HELŠTÝN, s.r.o. a 
ukládá vedoucímu EO pohledávky odepsat. Dále 
žádá pro příště uvádět nejen jméno společnosti, ale i členy statutárního orgánu. 
                                                                     
Usnesení č. 607/16/místostar., OMIBNH – Záměr pronajmout prostory budovy družiny Svazové škole Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn 
Komise školství projednala problematiku pronájmu prostor pro svazovou školu a s ohledem na převažující negativa 
nedoporučila. Souhrn argumentů a zápis z Komise školství v příloze.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí stanovisko Komise školství a 
nesouhlasí s pronájmem budovy družiny Svazové škole Přezletice, Podolanka, Jenštejn.  
 
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH – Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ 
Architekt pracuje na konečné vizualizaci k předvedení na jednání Rady. Projektant provedl propočet nákladovosti 
v případě připojení haly na plyn, jako zdroj vytápění.  
usnesení: Rada  
konstatuje, že jednání s architektem proběhne příští týden. 
 
Usnesení č. 624/16/místostar., OMIBNH – Zhotovení projektové dokumentace venkovní hřiště ZŠ 
Úkol trvá.   
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usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 662/17/OMIBNH - Cena tepla pro rok 2017 
V příloze předkládáme návrh ceny tepla pro rok 2017. Na základě jednání vedení radnice s PT a.s. v loňském roce, kdy 
poté došlo ke snížení pevné složky ceny a přes zvýšení ceny dodávaného tepla o cca 3 % navrhujeme cenu pro 
konečné odběratele ve výši 652,03 Kč včetně DPH, která je oproti roku 2016 snížena o 6,17 Kč na GJ. 
usnesení: Rada 
souhlasí s cenou pro rok 2017 ve výši 652,03 Kč/GJ ( cena včetně DPH) a 
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem nových cenových výměrů pro konečné odběratele.  
 
Usnesení č. 674/17/OMIBNHJ - Směna pozemku parc.č. 4/24 díl a) za parc.č. 4/55 k.ú. Kbely 
Na základě vzájemné dohody byl geometrickým plánem č. 1495-102/2016 oddělen z pozemku parc.č. 4/37 vlastníka 
Žacléřská obchodní, a.s. díl o výměře 10 m

2
, který bude předmětem směny za díl a) pozemku parc.č. 4/24 svěřeného 

MČ Praha 19 o výměře 0,25 m
2
. 

Předmětný díl a) parc.č. 4/24 o výměře 0,25 m
2
 je zastavěn částí zásobovací rampy prodejny BILLA, směňovaný 

pozemek parc.č. 4/55 o výměře je součástí příjezdové cesty k nové hasičské zbrojnici. 
usnesení: Rada 
souhlasí se směnou pozemku parc.č. 4/24 díl a) o výměře 0,25 m

2
 svěřeného MČ Praha 19 za pozemek parc.č. 4/55 o 

výměře 10 m
2
 vlastníka Žacléřská obchodní, a.s., 

ukládá OMIBNH zveřejnit záměr směny a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Usnesení č. 684/16/OŽPD – Připojení objektu Vitíkova na PMS 
V souvislosti s potřebou zabezpečení objektu a majetku v areálu Vitíkova před pachateli majetkové trestné činnosti a 
sekundárně i dopadení pachatelů a jejich zadržení je potřebné objekt připojit na poplachový monitorovací systém 
(PMS), tj. vlastní nepřetržitý monitoring, vč. zásahů hlídek Městské policie.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí a  
souhlasí s připojením objektu Vitíkova na poplachový monitorovací systém,  
ukládá vedoucí OŽPD zpracovat podklady a odeslat na Správu služeb hl. m. Prahy.  
 
Usnesení č. 685/17/OKS-IA - Plán kontrol prováděných odbory MHMP u MČ P19 v roce 2017 
Interní auditorka informuje radu o plánovaných kontrolách u naší městské části, které budou provedené odbory 
Magistrátu hl. města Prahy v roce 2017. Jedná se o těchto osm kontrol: 
Přezkum hospodaření za rok 2016 - 3.1.2017 - 13.1.2017 a 20.3.2017 - 31.3.2017 
Kontrola dotace jednotkám SDH – 23.3.2017 
Kontrola povodňových opatření – 13.6.2017 – 14.6.2017 
Kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu – 8.6.2017 – 9.6.2017 
Kontrola úseku zdravotnictví – 2.11.2017 
Kontrola na úseku sociálně právní ochrany dětí – 11.10.2017 – 13.10.2017 
Kontrola na úseku matrik a státního občanství – 6.11.2017 – 10.11.2017 
Kontrola na úseku živnostenského podnikání a na úseku evidence zemědělských podnikatelů – 16.10.2017 – 
22.10.2017 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 686/17/OKS-IA – Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MČP19  v r. 2016 
Interní auditorka provedla kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MČ Praha 19 závěrem roku 2016. 
K 23.12.2016 byly řádně a v souladu se smlouvou a podmínkami pro čerpání dotací vyúčtovány všechny schválené 
projekty na rok 2016. Všichni příjemci dotací čerpali finanční prostředky v souladu s uznatelnými náklady v rámci 
přidělené dotace tak, aby byl splněn účel dotace.  Pouze při administrativní kontrole vyúčtování letního skautského 
tábora Skaut S.S.V., nebylo možné určit účelnost vynaložených finančních prostředků ve prospěch letního tábora 
skautů konajícího se pod stany, tj., zda předložené náklady byly využity v rámci tábora nebo pro jeho uskutečnění, toto 
lze ověřit pouze kontrolou na místě. Podrobně viz příloha P7. (Poznámka – v rámci plánu Kontrolního výboru je 
provedení kontroly na místě u příjemců dotace v roce 2016 na pořádání letního tábora u spolků Skaut S.S.V. a Junák, 
středisko Athabaska.) 
Všichni příjemci vyčerpali dotaci v plné výši kromě Sportovního klubu Kbely (viz tabulka). 
V příloze (P1-P17) přikládám zprávy z provedených kontrol u všech příjemců a projektů: 
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Název organizace  
IČO 

Název projektu Na projekt 
(Kč) 

Celkem 
(Kč) 

Vyúčtování 
(Kč) 

VRATKY 
(Kč) 

FCH Neratovice, 
47009730 

Sociální služby pro občany Prahy 
19 

46 000    46 000    46 000    0    

Klub Kvítek 
69060371 

Paradrezura 15 000    15 000    15 000    0    

KRC CoByDup, 
z.s., 26555310 

Provoz KRC CoByDup v roce 2016 125 000    125 000    125 000    0    

Cestička, spolek, 
22909028 

Kbelský přírodní komunitní 
spolek 

50 000    50 000    50 000    0    

OS Gaudium 
Cantorum, 
22674624 

Celoroční provoz OS Gaudium 
Cantorum 

8 000    8 000    8 000    0    

Spolek Camerata 
Praha, 67778682 

Čakovický festival sborového 
zpěvu 

6 000    17 000    6 000    0    

Adventní koncert v kostele sv. 
Alžběty 

3 000    3 000    0    

Soustředění DPS Kamarádi 8 000    8 000    0    

Skaut S.S.V. 
26624877 

Vodácké výpravy 37 800    90 000    37 800    0    

80. výročí skautingu ve Kbelích 6 700    6 700    0    

Skautský tábor 45 500    45 500    0    

Junák Athabaska 
47610379 

Víkendové akce 5 500    25 000    5 500    0    

Letní tábor 19 500    19 500    0    

Spolek Prima den 
22860231 

Divadelní představení 
Kbelywood 

21 440    56 000    21 440    0    

Workshopy pro děti 8 - 15 let 10 560    10 560    0    

Divadelní představení MDDSSM 13 500    13 500    0    

Divadelní představení pro 
seniory 2016 

10 500    10 500    0    

Kbely cycling 
team 26553813 

Závod Letňansko-kbelský 
pahorek 

40 000    40 000    40 000    0    

PALESTRA, 
48114162 

PALESTRA Kbelská 10 35 000    35 000    35 000    0    

Lipicán Kbely,   Kbelský cyklokros (2. ročník)-  20 000    20 000    20 000    0    

TJ Sokol Kbely, 
47606169 

Provoz sokolovny - úhrada 
energií v r. 2016 

180 000    235 000    180 000    0    

Oprava havarijního stavu 
posilovny 

30 000    30 000    0    

Podpora sportovních oddílů 25 000    25 000    0    

Spartak Kbely 
z.s., 02431866 

Pronájem tělocvičny pro zimní 
přípravy mládeže 

12 600    50 000    12 600    0    

Vybavení mužstev mládeže 2 050    2 050    0    

Startovné a pořádání turnaje 
mládeže 

35 350    35 350    0    

ŠAKAL, 04373847 Pořízení atletické sady pro 
dětský atletický klub 

20 000    20 000    20 000    0    

Sportovní klub 
Kbely 22755594                   

Materiální a provozní podpora 
klubům SK Kbely 

45 000    200 000    45 000    0    

Provoz sportovního areálu 
Spartak Kbely 

67 900 67 900    0    

Ples sportovců 19 000    19 000    0    

Dětský ples sportovců 10 500    10 500    0    
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Mikulášská pro malé sportovce 10 000    10 000    0    

Sportovní web SK Kbely 15 600    3 148    12 452    

Účetní spravování pro SK Kbely 10 000    9 922    78 

Roční pronájem tělocvičny ZŠ 
Albrechtická 

22 000    15 525    6 475    

Spejbl Gym, 
22717994 

Výuka bojových sportů v obci 20 000    20 000    20 000    0    

  Schváleno celkem Kč 1 052 000    1 052 000    1 032 995    19 005    

 Vyúčtováno celkem Kč:   1 052 000    

 
usnesení: Rada 
bere na vědomí pozitivní výsledek vyúčtování dotací přidělených na projekty v roce 2016, kdy byly všechny projekty 
včas vyúčtovány, finanční prostředky byly využity v souladu se smluvními podmínkami a všechny předložené výdaje lze 
akceptovat jako uznatelné náklady, čímž byl splněn účel poskytnuté dotace. U spolku Skaut S.S.V. vyčkáme na výsledek 
kontroly na místě, zda lze akceptovat všechny předložené účetní doklady na pořádání letního skautského tábora. Bude 
řešeno v rámci usnesení Kontrolního výboru. 
 
Usnesení č. 687/17/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2017 
Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva 
městské části Praha 19 pro rok 2017: 
12. ZZMČ středa 22.3.2017, 
13. ZZMČ středa 21.6.2017, 
14. ZZMČ středa 20.9.2017, 
15. ZZMČ středa 13.12.2017, 
vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání 
zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
ukládá  OKS oznámit harmonogram zastupitelům a zveřejnit jej obvyklým způsobem. 
                                                                                                  
Usnesení č. 688/17/star. – Žádost „Vlajka pro Tibet 2017“ 
Dne 16.1.2017 se na nás obrátila Ing. E. K., ředitelka Spolku Lungta, se žádostí o připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ (viz příloha). Mezinárodní vzpomínková akce se uskuteční dne 10.3.2017 vyvěšením tibetské vlajky. 
usnesení: Rada, tak jako v předešlých mnoha letech, 
souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2017“ a 
ukládá OŽPD zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2017. 
 
Usnesení č. 689/17/místostar., IA – Dotace spolkům a neziskovým organizacím v roce 2017 
Zastupitelstvo v rámci rozpočtu schválilo balík požadavků společenských organizací a spolkům na dotace (veřejná 
finanční podpora) na jejich činnost resp. projekty v roce 2017. Nyní budeme s nimi na schválené příspěvky sepisovat 
veřejnoprávní smlouvy. Předkládáme proto vzorovou smlouvu, která zakotvuje pravidla v této věci, byla 
připomínkována právní kanceláří a srovnána se vzorem smlouvy, které používá hl. m. Praha. Vzor v příloze. 
usnesení: Rada  
schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 19 a 
ukládá IA administrativně vše zastřešit. 
 
Usnesení č. 690/17/OOS – Svatby v Centrálním parku  
V roce 2017 se začínají postupně hlásit i další zájemci o pořádání svateb v centrálním parku.  Příjem pro městskou část 
za jeden svatební obřad jsou 4.000,- Kč  včetně správního poplatku. Na základě konkrétních požadavků snoubenců, 
trvalé bydliště Kbely, předkládáme Radě ke schválení využití lokality Centrálního parku Kbely – amfiteátru dne 25. 8. 
2017 od 11. 00 hod. do 13. 00 hodin.                                 
usnesení: Rada  
souhlasí s pronájmem lokality Centrálního parku dne 25. 8. 2017 pro svatební obřad a 
ukládá pracovnicím matriky organizačně zajistit svatební obřad.  
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52. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 9. 2 .2017 
Na tomto zasedání rada projednala 15 nových usnesení. 
 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Dodatek k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy devíti městských částí byl podepsán. Probíhá poptávkové 
řízení na geodetické zaměření cyklostezky podél kbelského letiště.  
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
     
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
Informační tabule ke kapličce č. 22 – Litomyšlská do lesoparku ve Kbelích je připravena k instalaci, čeká se na vhodné 
klimatické podmínky. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
   
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava 
Dne 8. února proběhne schůzka na MHMP ohledně financování bezbariérových úprav na chodníku Mladoboleslavská 
v oblasti u Předměřické. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Dne 19.1.2017 sdělil nový ředitel IPRu, že na únorovém jednání zastupitelstva MHMP bude schvalován harmonogram 
postupu pořizování nového ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu).   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“ 
Probíhá shromažďování podkladů a stanovisek k územnímu řízení. Probíhá jednání s IPR HMP ohledně vypořádání 
připomínek. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“ 
Byla odeslána poptávka na realizaci opravy studny a přilehlého okolí s termínem doručení nabídek do konce února. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí  
        
Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna 
Byly odstraněny obě budovy, odvezena suť, odstraněna bývalá kotelna, která byla následně zasypána a po zhutnění 
tohoto výkopu přikryta zeminou, následně budou odstraněny zbytky podlah a bude provedeno zasypání tohoto 
prostoru ornicí. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 593/16/ OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2016 
Po provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2016 v příloze předkládáme zápis hlavní 
inventarizační komise s konstatováním, že nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
       
Usnesení č. 698/17/místostar. – Návrh kritérií pro přijetí dětí do MŠ Albrechtická 
Ředitelka MŠ Albrechtická předkládá návrh kritérií pro přijímání dětí do MŠ Albrechtická při zápise na školní rok 
2017/2018. Návrh je sestaven formou bodového ohodnocení. V příloze. 
Navrhuji u kritéria č. 1 snížit bodové ohodnocení u nespádového dítěte na 1 až 0 body a při neúplném obsazení MŠ se 
pak přijímají děti narozené do 31. 8. 2014 s trvalým bydlištěm ve Kbelích neuspokojených v MŠ Letců – poslední 
odrážka. 
usnesení: Rada po projednání připomínek a následné sdělení pí. ředitelky, že provedla úpravu i po dohodě s ředitelkou 
MŠ Letců  
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odkládá své rozhodnutí a 
ukládá ředitelce MŠ Albrechtická projednat navrženou úpravu s místostarostkou a předložit na příštím jednání Rady. 
 
Usnesení č. 699/17/místostar. – Nákup svolávacího systému FirePort pro SDH Kbely 
Operační středisko HZS hl. m. Prahy svolává jak profesionální sbory, tak JSDH prostřednictvím systému FirePort, který 
svolá jednotku a po potvrzení automaticky zašle veškeré instrukce, trasu, přihlašování, odhlašování mužstva i techniky 
na akci, vyplní hlášení atp. Jednotka má s operačním střediskem interaktivní spojení po celou dobu, nemusí vysílat 
jednotlivé SMS, telefonovat na operační a opakovaně potvrzovat výjezd, dojezd, odhlášení, druh techniky, naměřený 
čas atp. Operační středisko naopak má okamžitou odezvu, která jednotka s jakým počtem hasičů a techniky vyjíždí 
k dané akci, proto již naprostá většina jednotek včetně zálohových dobrovolných JSDH tento systém mají a používají 
jej. Zástupci kbelských hasičů byli na instruktáži u SDH Dolní Měcholupy, kteří mají se systémem úspěšnou 
několikaletou zkušenost. Nabídka v příloze. 
usnesení: Rada 
souhlasí se zakoupením systému FirePort dle nabídky za 48.829,- Kč vč DPH a 
pověřuje místostarostku podpisem objednávky. 
 
Usnesení č. 700/17/místostar. – Příspěvek Poliklinice Prosek na LPS 
Také v letošním roce se vedení Polikliniky Prosek obrátilo na naši MČ s žádostí o příspěvek na provoz Lékařské 
pohotovostní služby, kterou provozují nad rámec LPS na Bulovce, která je financována z příspěvku od hl. m. Prahy. 
Naši občané vítají, že byla prosecká pohotovost zachována zejména s ohledem na přeplněnost a nevhodné umístění 
LPS na Bulovce. Prosecká poliklinika je akciovou společností zřízenou MČ Praha 9, která dohlíží na její provoz a 
hospodaření. Navrhujeme poukázání příspěvku formou daru ve výši 50 tis. Kč. Žádost a darovací sml. v příloze. 
usnesení: Rada 
schvaluje dar Poliklinice Prosek ve výši 50.000,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy a 
ukládá EO převod zajistit. 
 
Usnesení č. 701/17/OŽPD – Náměstí Fr. Strašila, křižovatka Bakovská - Toužimská 
V příloze předkládáme návrh řešení prostoru „náměstí Fr. Strašila“ před budoucí knihovnou včetně zvýšení prostoru 
křižovatky Bakovská – Toužimská. 
usnesení: Rada 
souhlasí s navrženým řešením a  
ukládá OŽPD poptat zpracování potřebné projektové dokumentace, projednat akci s dotčenými orgány a zajistit ve 
spolupráci s policií ČR a Ropidem dopravní opatření v průběhu rekonstrukce.  
 
Usnesení č. 702/17/OŽPD – Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“ 
Je zpracována dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení „Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – 
Novákovo náměstí“ a zajištěn kompletní inženýring včetně dozoru stavby. Probíhá shromažďování stanovisek 
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu. Po ukončení sloučeného územního a stavebního řízení bude vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané zahájení prací 4 - 5/2017. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 703/17/OŽPD – Rekonstrukce ulice Jilemnická 
Byla zpracována studie (od železničního přejezdu do Ctěnic) a předána na OTV MHMP, které následně nechalo 
zpracovat dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Následně by mělo dojít k poptávce na 
zpracování inženýringu. Druhá část Jilemnické by měla obsahovat část od přejezdu do Kbel, vč. cestního napojení na 
plánovanou vlakovou zastávku a několik parkovacích míst v ulici Rackova zahrada. OTV přidělilo této akci číslo a 
obdrželo nabídku na zpracování dokumentace. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 704/17/PR – Den země 2017 v lokalitě kbelské pobočky Lesů hl. m. Prahy dne 19. 4. 2017 
Na základě návrhu vedoucí životního prostředí a dle nabídky kbelské pobočky Lesů hl. m. Prahy navrhujeme opět 
uspořádat ekologicky laděnou akci Den země tentokráte tematicky zaměřenou na životní prostředí, lesy a klima. 
K uspořádání se nabízí prostor býv. kbelské okrasné školky při ulici Mladoboleslavské 953 - nyní s názvem Prales. 
Termín je předběžně domluven na 19. 4. 2017 od 8,30-16h (viz leták v příloze). Po schválení termínu se obrátíme i na 
další ekologické spolky a instituce a posléze i na místní i okolní mateřské školky a základní školu s nabídkou účasti na 
ekologicky laděné akci plné mnohých zajímavostí, eko soutěží, prospektů i odměn pro zúčastněné děti MŠ a ZŠ aj. 
Předběžné náklady jsou odhadovány na cca 15tis.Kč. 
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usnesení: Rada 
souhlasí s uspořádáním této akce a  
ukládá ved. OŽPD a odd. PR tuto ekologickou a veřejnosti prospěšnou akci zorganizovat. 
 
 
53. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 10. 3. 2017 
Na tomto zasedání rada projednala 24 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Bylo objednáno rozšíření studie světelné křižovatky Vrchlabská × Mladoboleslavská o autobusovou zastávku a 
bezbariérovou úpravu chodníku u vjezdu do ul. Předměřická v konečné ceně 21 780,- Kč. Na základě toho se záliv 
zastávky a úpravy chodníku stanou součástí projektu rekonstrukce křižovatky. 
Projektant prosí o finanční spoluúčast v podobném rozsahu i při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, 
protože tyto projekční práce nebyly součástí původní objednávky. Investorem studie a dokumentace pro územní 
rozhodnutí je TSK. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí  
a souhlasí s rozšířením dokumentace pro územní rozhodnutí o záliv zastávky a bezbariérovou úpravu chodníku u 
vjezdu do ul. Předměřická. 
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy) 
Termín schvalování harmonogramu postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) byl posunut na 
březnové jednání zastupitelstva MHMP.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci.  
 
Usnesení č. 770/13/Bezp. řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Očekává se rozhodnutí HMP ve věci projektové dokumentace žádosti o investiční dotaci na kamerovou ochranu 
v oblasti Bakovská v rámci „Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2017.“ 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“ 
Níže předkládáme nabídky na realizaci opravy studny a přilehlého okolí.  

Firma Sídlo IČO Cena včetně DPH Pořadí 

EKOSTAV, a.s. Praha 10 - Strašnice 45795479 1 751 363,79 Kč 3 

Konstruktis Praha spol. s r.o. Praha 4 45799431 2 097 081,25 Kč 4 

PRAGIS a.s. Praha 9 – Satalice 41194861 1 512 123,93 Kč 2 

Proficonstruction s.r.o. Praha 2 28114191 1 136 731,37 Kč 1 

ALDAST spol. s r.o.      Strakonice 45023140 bez nabídky  

Design&Build s.r.o Praha 3 24270857 bez nabídky  

usnesení: Rada 
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a  
přijímá nejlevnější nabídku fy Proficonstruction s.r.o. za konečnou cenu 1 136 731,37 Kč a  
pověřuje vedoucí OŽPD přípravou smlouvy o dílo ve spolupráci s AK a starostu/místostarostu podpisem smlouvy.  
 
Usnesení č. 447/16/star. – Setkání starostů 
Dne 2. 3. 2017 proběhlo setkání starostů za MČ 1 – 22 na Žofíně. Hlavními body programu byly dotační vztahy a 
územní plánování. Starostové jednoznačně podpořili stanovisko navýšení základní dotace na obyvatele z rozpočtu hl. 
m. Prahy určené pro městské části by měla být pro další rok minimálně ve výši 3.300,- Kč na 1 obyvatele a apelují též 
na zvýšení příspěvku na žáka v předškolních a základních školách. Dalším obsáhlým bodem, na kterém se podílela naše 
MČ, bylo územní plánování, které je ze strany vedení hl. m. Prahy v totálním zmatku a rozkladu. Byla navržena 
pracovní komise starostů, kteří se budou dané problematikou zabývat. Další setkání je plánováno v závěru března a 
bude na něj navazovat setkání starostů 1 – 57. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
    
Usnesení č. 541/16/OV – Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (Z 64/2016)  
Dne 27. 2. 2017 byl podnět na změnu doporučen Výborem pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ke schválení.  
Změnu ke schválení také doporučil pořizovatel územního plánu a komise pro změny územního plánu.   
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usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci. 
 
Usnesení č. 600/16/OV – Změna územního plánu – část pozemku č. parc. 1967/1 v kat. území Kbely z izolační zeleně 
na čistě obytné území (Z 55/2016)  
Dne 27. 2. 2017 byl podnět na změnu doporučen Výborem pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ke schválení.  
Změnu ke schválení také doporučil pořizovatel územního plánu a komise pro změny územního plánu.   
usnesení: Rada  
bere na vědomí informaci. 
 
Usnesení č.  604/16/OT – Odpis pohledávek  
Podrobnosti k jednotlivým podnikatelským subjektům a zdůvodnění odpisu pohledávek jsou uvedeny v příloze. 
Penfast s.r.o.  
Na základě ústního vyjádření AK Chytil a Mann navrhujeme pohledávku ve výši 51.000,- Kč odepsat. 
M. Hrnčál  
Na základě ústního vyjádření AK Chytil a Mann navrhujeme pohledávku v celkové částce 6.000,- Kč odepsat. 
GENTE STEEL s.r.o.  
Na základě právního vyjádření AK Chytil a Mann navrhujeme pohledávku v celkové částce 11.000,-Kč odepsat. 
usnesení: Rada vzhledem k výše uvedenému 
souhlasí s odpisem pohledávek u těchto tří podnikatelských subjektů a 
ukládá vedoucímu EO pohledávky u povinných odepsat.  
 
Usnesení č. 624/16/místostar., OMIBNH – Zhotovení projektové dokumentace venkovní hřiště ZŠ 
Úkol trvá.   
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
  
Usnesení č. 643/16/OMIBNH – Zvýšení zabezpečení Základní školy 
Zakázka byla dokončena a předána uživateli bez vad a nedodělků. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí  
 
Usnesení č. 676/17/OMIBNH - Žádost o stanovisko k záměru stavby pivovaru s restaurací 
Po opětovném projednání komise výstavby souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že 
kolaudační souhlas by měl být vydán po vyhodnocení zkušebního provozu parkování. 
usnesení: Rada  
souhlasí se záměrem výstavby minipivovaru s restaurací na pozemcích parc. č. 35 a 38 k.ú. Kbely vlastníka Kbelský 
pivovar, a.s. za podmínek uvedených ve vyjádření komise výstavby a 
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli. 
 
Usnesení č. 701/17/OŽPD – Náměstí Fr. Strašila, křižovatka Bakovská – Toužimská  
Probíhá poptávkové řízení na projektovou dokumentaci řešení prostoru „náměstí Fr. Strašila“ před budoucí knihovnou 
včetně zvýšení prostoru křižovatky Bakovská – Toužimská. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 702/17/OŽPD – Rekonstrukce v oblasti Toužimská – „Novákovo náměstí“ 
Probíhá shromažďování stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 703/17/OŽPD – Rekonstrukce ulice Jilemnická 
Čeká se na vypsání zakázky na zpracování inženýringu - OTV MHMP (železniční přejezd – Ctěnice). Druhá část 
Jilemnické by měla obsahovat část od přejezdu do Kbel, vč. cestního napojení na plánovanou vlakovou zastávku a 
několik parkovacích míst v ulici Rackova zahrada. Řeší se, kdo projektové práce zadá. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 710/17/OMIBNH – Rezidence Blériot – vnitřní komunikace a vodovodní řad  
Společnost Qarta architektura s.r.o. v zastoupení stavebníka Neocity 19 s.r.o. předkládá řešení vnitřních komunikací 
v areálu bytového souboru Rezidence Blériot a žádá o vyjádření k této dokumentaci. 
Dále společnost předkládá dokumentaci nového vodovodního řadu a žádá pro účely stavebního řízení o uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu v  pozemku parc.č. 2002 k.ú. Kbely svěřeném MČ Praha 19 (ost. plocha – silnice, 
komunikace Polaneckého). 
Komise výstavby uvedené žádosti projednala na 20. a 21. zasedání a vzhledem k tomu, že dokumentace odpovídá 
vydanému územnímu rozhodnutí, s vydáním stavebního povolení souhlasí. Právně prověřená smlouva o právu provést 
stavbu v příloze. 
usnesení: Rada 
žádá investora o zvýšení počtu parkovacích stání okolo komunikační sítě, a to o min. 10. 
věcně pak souhlasí s provedením vnitřních komunikací souboru Rezidence Blériot za podmínek daných příslušným 
rozhodnutím zdejšího OŽPD  
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli  
souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o právu provést stavbu vodovodního řadu v pozemku parc. č. 2002 k.ú. 
Kbely za předpokladu realizace stavby protlakem s minimálním narušením komunikace a 
pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 711/17/OMIBNH – Vypouštěcí a přečerpávací šachta horkovodu na křižovatce Žacléřská – 
Železnobrodská  
Obermeyer Helika a.s. v zastoupení Pražské teplárenské žádá o souhlas s realizací stavby nazvané „Odvodnění šachty 
na TN Kbely“, která bude umístěna na stávajícím horkovodu v ul. Žacléřské při křížení s ul. Železnobrodskou, parc. č. 
2067 a 2054/1 k.ú. Kbely.  
Komise výstavby po projednání nemá námitek k předložené dokumentaci, žádá však z důvodu omezení dopravy 
včetně MHD maximální urychlení stavebních prací a důslednou kontrolu při přebírání dokončených povrchů.  
usnesení: Rada 
nesouhlasí s umístěním odvodňovací šachty.  
 
Usnesení č. 715/17/OMIBNH – Pokládka podlahové krytiny tělocvična Toužimská 
Před pronájmem tělocvičny Toužimská 244 je nutné položit na uvedenou podlahu dřevěné desky k vyrovnání podlahy 
a následně položit lino, kdy se jedná o celkovou výměru 86 m

2
. 

V souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu v příloze předkládáme nabídky 3 firem k provedení 
uvedené zakázky. 

firma IČO Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

K. S. 74352528 78 530,- 95 022,- 

TMP s.r.o. 24770396 64 164,- 77 638,- 

MC Invest s.r.o., 03813622 75 600,- 91 476,- 

 
Doporučujeme přijmout nabídku firmy TMP s.r.o.  
usnesení: Rada 
přijímá nabídku f. TMP s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 77 638,- Kč a 
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky. 
 
Usnesení č. 718/17/OE – Schválení rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická    
Zákon 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nově ukládá příspěvkovým organizacím zveřejnit schválený 
rozpočet a rozpočtový výhled na internetových stránkách. 
V příloze je návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická na rok 2017, jehož součástí je již 
schválený příspěvek na provoz ve výši 1 400 000,- Kč a rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019.     
usnesení: Rada  
schvaluje rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ Albrechtická.  
 
Usnesení č. 719/17/IA/OMIBNH – Auditní zpráva ke směrnici Pravidla pro dlužníky 
Interní auditorka informuje radu o závěrech z provedeného interního auditu zaměřeného na posouzení nastavení a 
dodržování systému zavedeného v Pravidlech pro dlužníky MČ Praha 19 dne 2.2.2016. Východiskem pro srovnání 
účinnosti a efektivnosti zavedeného systému začátkem roku 2016 a jeho uplatňováním v praxi byl seznam dlužníků k 
31.12.2015, kdy dlužná částka dosahovala k 900 tis. Kč, a seznam dlužníků po roce k 31.12.2016, kdy dlužná částka 
dosahovala ke 490 tis. Kč. Kontrolou bylo ověřeno, že nastavený systém (zasílání upomínek a výzev k uhrazení 
dlužného nájemného a uzavírání nových nájemních smluv na dobu určitou dvou let) byl v praxi dodržován a jeho 
realizací bylo docíleno skutečného snížení dlužného nájemného o téměř polovinu oproti předchozímu roku.  
Doporučuji nadále pokračovat v zavedeném systému a sledovat vývoj dlužného nájemného, dále doporučuji věnovat 
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pozornost opakujícím se dlužníkům. V rámci auditu byla odborem OMIBNH ve spolupráci s AK přepracována vnitřní 
směrnice k pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, které byly svěřeny MČ Praha 19, s ohledem na 
platnou legislativu a nově zavedenou praxi. Po projednání v bytové komisi bude radě také předložena ke schválení. 
Auditní zpráva v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 


