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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 13. zasedání ZMČ

předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 12. zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 5 řádných zasedání a 1 mimořádném

zasedání a projednala 80 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

vřešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní.

Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu starosty.

54. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 5.4.2017

Na tomto zasedání rada projednala 18 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky

Probíhá geodetické zaměření pro akci Severovýchodní cyklomagistrála.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava

Dne 9. března proběhl workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (dále Plán). Praha

dopředu stanovila následující priority:

1) zlepšení dostupnosti,

2) vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení energetické zátěže,

3) snížení znečištění životního prostředí,

4) kvalitní a atraktivníveřejný prostor,

5) zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Při jednání byl jednomyslně podpořen scénář „Praha efektivní". Hlavním cílem scénáře je vytvoření

kapacitnější, rychlejší a ekologičtější MHD (v návaznosti na střední Čechy), která má být konkurenceschopná

vůči autům. Tím by se mělo odlehčit silnicím.

V souladu s dosavadními záměry MČ Praha 19 byly do zásobníku akcí pro Plán zaneseny dvě akce

celoměstského významu:

1) Regenerace železniční linky S34 (nové zastávky, nové vlaky, oprava trati),

2) Severovýchodní cyklomagistrála (rychlá propojení pro cyklisty mezi Kbely a dalšími městskými částmi

mimo automobilovou dopravu)

Plán by měl být schválen v roce 2018.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD — Projekt naučných stezek ve Kbelích

Tajemník informuje radu, že byla instalovaná nová informační tabule ke kapličce č. 22 — Litomyšlská v

lesoparku ve Kbelích. Provedení a umístění tabule — viz obrazová příloha.

V rámci projektu obnovy kaplí lemujících Svatou cestu na k.ú. Kbel proběhlo společné setkání se starostou

Vinoře, abychom společně realizovali tento projekt na území celé Městské části Praha 19. Svatá cesta je

unikátní svou komplexníjednotou tvarovou a materiálovou, a chceme k její obnově přistupovat jednotně a

přiblížit její historii občanům. Z těchto důvodů se jednalo o možnostech podání žádosti o dotaci na stavbu

replik chybějících kaplí a dále také o zhotovení dalších informačních tabulí i na k.ú. Vinoře. Podél tzv. Svaté

cesty v mnoha úsecích vede již dnes cyklotrasa a plánuje se s jejím prodloužením i okolo dalších kapliček.

usnesení: Rada

bere na vědomí.



Usnesení č. 509/12/0ŽPD/star. — Údržba zeleně a veřejných ploch

Během posledních týdnů probíhá aktivní úklid Městské části. Komunikace čistil velký zametací vůz od

prachu, nečistot a štěrku. Chodníky a plochy ze zámkové dlažby uklízeli pracovníci od zimních nánosů a

inertního materiálu a následně byly přečištěny malým zametacím vozem. Rovněž proběhl jarní výhrab

exponovaných travnatých ploch a škarp a úklid odpadků.

Dále proběhlo čistění potoka v centrálním párku a dojde kvýsadbě nových druhů bahenních rostlin. Pan

starosta ocenil práci Pražských služeb a.s. v zimním období a zároveň úklid od zimních nánosů.

usnesení: Rada

bere na vědomí informace a

ukládá vedoucí OŽPD zpracovat pochvalný dopis pro Pražské služby a.s. za dokonale zvládnutou zimní

údržbu.

Usnesení č. 697/12/0ŽPD — Pěší doprava

Projekt bezbariérových úprav chodníků u křižovatky MladoboleslavskáXVrchlábská včetně navazující

zastávky MHD odsouhlasila Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Zástupce TSK

přislíbil, že realizace proběhne v koordinaci s městskou částí.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 872/13/0ŽPD — Doprava v klidu

Probíhá zpracování studie nových parkovacích stání v okolí Herlíkovické ulice.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 925/13/OV — Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00,

celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy)

HI. m. Praha zahájilo výkupy pozemků v oblasti betonárky Letňany. Je projednáván návrh změny, kterou

předložila MČ Praha 19 proti překřížení párku.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 514/16/místostar., OIMBNH — Nové trasování plynu pro stavbu tělocvičny

Dodatek podepsán a firma Ingas zpracovala nové zadání. PPD již započala s realizací. Očekáváme předložení

smlouvy o věcném břemeni.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 604/16/OT— Odpis pohledávek

Předkládáme Radě informaci o vymožených pohledávkách za období 8.6.2016 — 22.3.2017. Exekutorský

úřad pro Prahu 7 vymohl od povinných pohledávky v celkové výši 64 281,- Kč (viz příloha), kdy jednotlivé

částky byly připisovány na účet ÚMČ Praha 19. Všechny pohledávky byly vymoženy v plné výši.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH — Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 19—představil probírané varianty haly tělocvičny a

následně zastupitelé zvolili — schválili výslednou variantu ke konečnému dopracování. Nyní proběhne ještě

uzavření podoby vnitřního uspořádání a následně budeme poptávat zpracování projektové a zadávací

dokumentace k výběrovému řízení.

Práce na tomto projektu mohou pokračovat, jelikož MČ Praha 19 obdržela dotaci z rezervy rozpočtu hl. m.

Prahy určené pro městské části ve výši 45 mil. Kč.

usnesení: Rada

bere na vědomí.



Usnesení č. 667/17/0MIBNH - Pronájem pozemků Nouzov

Záměr aktualizace nájemních smluv v souladu se zpřesněnými výměrami je zveřejněn. V příloze

předkládáme srovnávacítabulku nájemného pozemků Nouzov.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 698/17/místostar. - Návrh kritérií pro přijetí dětí do MŠ ve Kbelích

Předkládáme podrobně zpracovaná kritéria přijímání děti do IVIŠ v našem školském obvodu, která reagují na

současnou legislativu, ale také dostatečně preferují děti kbelské.

Dále předkládáme jmenování zástupce ředitelky MŠ Letců jejím statutárním zástupcem po dobu její

mateřské dovolené.

usnesení: Rada

bere na vědomí předložená kritéria a

ukládá IVIŠ Albrechtické a MŠ Letců při letošních zápisech podle nich postupovat. Dohledem pověřuje

referentku oddd. školství M. Pavlátovou.

Usnesení č. 702/17/0ŽPD — Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“

Probíhá finalizace shromažďování stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení. Připravuje a kompletuje se

podání na odbor výstavby. Zhotovitel (projektant) byl vyzván k zpracování dokumentace pro zadání stavby

(výběr dodavatele stavby).

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 703/17/0ŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická

OTV MHMP vypsalo poptávku na zpracování dokumentace na druhou část Jilemnické „Rackova zahrada".

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 732/17/OMIBNH - Rozšíření sítě UPC Praha-Kbely 3.etapa

BOHEMIATEL s.r.o. předkládá technickou zprávu se zákresem navrhovaného vedení sítě UPC v pozemcích

v k.ú. Kbely a žádá o vyjádření pro územní řízení této etapy.

Vzhledem k tomu, že celá stavba představuje 8 etap a byla předložena pouze 3. etapa, komise výstavby pro

představu o celkovém zasíťování požaduje předložení koordinační situace všech etap.

usnesení: Rada

ukládá Komisi výstavby celou záležitost předjednát vč. prověření dokumentace na rozšíření sítě.

Usnesení č. 740/17/IA — Veřejnosprávní kontrola u ZŠ Praha - Kbely

Interní auditorka informuje radu o výsledku z proběhlé následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové

organizace Základní škola Praha — Kbely v březnu 2017. Protokol v příloze.

Kontrola byla zaměřena na realizaci nápravných opatření uložených při kontrole v roce 2016 a na

provedenou inventarizaci majetku u ZŠ za rok 2016. Závěrem lze konstatovat, že uložená nápravná opatření

bylá splněna a při kontrole podkladové dokumentace k inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 nebyly

shledány žádné nedostatky. Kontrolní skupinou bylo doporučeno striktní dodržování nově nastaveného

vnitřního kontrolního systému všemi zaměstnanci, na jehož dodržování musí ředitel ZŠ trvat a kontrolovat a

případně sankcionovat zaměstnance za jeho porušování.

usnesení: Rada

bere na vědomívýsledek z provedené veřejnosprávní kontroly u ZŠ Praha — Kbely.



55. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.4.2017

Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení.

Usnesení č. 715/17/0MIBNH - Pokládka podlahové krytiny tělocvična Toužimská

V termínu poptávkového řízení byly doručeny následující nabídky na pokládku parket v tělocvičně:

 

 

  

 

 

 

 
 

      

p.č. firma Druh podlahy Cena vč. DPH pořadí

1 _ Praha 9 parkety 176 080,- 2

2 _, Nemojov parkety 219 252,- 3

3 IPSAL s.r.o.Praha 1 umělá hmota 238 007,- 4

4 _—STRADA, Praha 9-Kbely parkety 282 284,- 5

5 _Doubrava parkety 105 895,- 1
  

Doporučujeme firmu_

usnesení: Rada

souhlasí s nabídkou f. _za celkovou cenu vč. DPH 105 895,- Kč a

pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.

56. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 28.4.2017

Na tomto zasedání rada projednala 20 nových usnesení.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu

STP Kbely - k datu 26.4.2017 se přihlášení členové STP zúčastnili výletu do Sázavského kláštera a do

sklářské huti František.

V Klubu seniorů k datu 5.4. byl pozván nový praktický doktor MUDr. Vít Křehnáč, aby obeznámil členy klubu

o zdravotních rizicích aktuálního období, dále ve středu 19.4.2017 jeli členové KS na poučný výlet na zámek

do Mnichova Hradiště a okolí. K datu 30.3.2017 pozvalo Divadlo Prima den do LD Kbely všechny seniory na

svou generálku divadelního představení Strašidlo Canterwillské.

V rámci ergoterapeutického kroužku seniorů proběhla tradiční velikonoční dílna v termínu 6.4.2017.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 674/13/0V — Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)

Na program dubnového jednání zastupitelstva MHMP bylo zařazeno projednání harmonogramu pořizování

ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu), ve kterém se předpokládá nabytí účinnosti opatřením obecné

povahy (tedy platnost) v 01/2023 — viz příloha.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 373/16/0ŽPD — Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“

Při odkrytí bylo zjištěno rozsáhlé poškození zdiva a zvětšení vyboulení západní stěny ve směru do objektu

působením zemního tlaku od posledního průzkumu. V průběhu čerpání vody se vytvořila ve vyboulené

západní stěně kaverna a došlo 2 části ke zřícení konstrukce. Čeká se na posudek statika a architektonické a

projekční studio (projektanta), které předloží návrh dalšího řešení.

usnesení: Rada

bere na vědomí.
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Usnesení č. 667/17/0MIBNH - Pronájem pozemků Nouzov

Termín zveřejnění záměru aktualizace nájemních smluv na zpřesněné výměry po provedené digitalizaci

katastrálního operátu skončil.

usnesení: Ráda

ukládá OMIBNH připravit dodatky k nájemním smlouvám na aktuální výměry a

pověřuje starostu jejich podpisem

Usnesení č. 704/17/PR — Den země 2017 v lokalitě kbelské pobočky Lesů hl. m. Prahy dne 19. 4. 2017

Den Země 2017 je opět za námi - tentokráte jsme se věnovali ochraně životního prostředí, především však

lesů a klimatu. Srdečně děkujeme všem, kteří projevili zájem o ekologické aktivity zde ve Kbelích a taktéž

děkujeme všem spoluorganizátorům za přípravu enviromentálních soutěží, ekodílen, výtvarných prezentací

s ekotématikou (zaměstnanci kbelské radnice, Lesy HMP, Pražské služby, MHMP-odbor ochrany živ.

prostředí, Ekokom, Lesní Cestička Kbely, Hygiena Praha, společnost Arnika) . Azylem na akci se nám

tentokráte stal areál Lesů hl.m.Prahy otevírající pod názvem PRALES na Mladoboleslavské ulici. Spousty

krásných zákoutí spolu s parkem jsou zde přímo stvořená k příjemným procházkám, také ke vzdělávacím

účelům nejen pro děti.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 723/17/PR — Akce MČ PRAHA 19 s názvem SPORTOVEC ROKU V LD KBELY dne 22. 4. 2017

Akce úspěšně proběhla. Hlavním partnerem akce byl Sportovní klub Kbely a TJ Sokol Kbely.

Sponzoři akce: Rydex star, Cyklo Vape, Keter_Truck servis, P+P spol. s. r. o., Lidový dům Kbely,

Restaurace Zastávka u srubu, cukrárna Avanti. Mediální partner: Kbely TV a TV Praha, časopis Kbelák.

-Moderátorem akce je Pěťr Suchoň, hrála kapela — Pátex, programem provedl imitátor, bavič Petr Jablonský

a zpěvák Karel Vágner. Úvodního slova se ujal p. starosta, bylo vyhlášeno 9 nejlepších sportovců MČ Praha

19, do síně slávy bylo zařazeno 6 nových členů. Sporty: Fotbal, basketbal, pozemní hokej, šachy, stolní

tenis, hanspaulka, bojové sporty, atletika

Předávání cen: Zástupci MČ Praha 19 (Pavel Žďárský, Vladimír Olmr, Ivana Šestáková, JUDr. Josef Nykles,

Svoboda David-moderní pětiboj, Dvořák Martin-moderní pětiboj, Klára Koukalová-tenistka, Lukáš Dlouhý-

tenista, Petr Jablonský-bavič, Jaromír Knop-starostá TJ Sokol Kbely, Tomáš Hániak-předseda SK Kbely, Jana

Hubená - Dračí lodě, KačmaříkJiří -pozemní hokej, Bartoňová Eva-stolnítenis, Martin Hrubčík-šáchy

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 727/17/star. — Komise pro čerpání grantů a dotací

Jednání komise se nekonalo.

usnesení: Ráda

bere na vědomí

Usnesení č. 732/17/0MIBNH - Rozšíření sítě UPC Praha-Kbely 3. etapa

Na společném jednání dne 20.4.2017 žadatel objasnil svůj záměr vybudování sítě UPC na území Kbel,

rozdělené do osmi etap, které hodlá po dohodě s MČ postupně uskutečnit v průběhu roku 2018. Před

realizací budou stanoveny trasy, předány části dotčených pozemků, uloženy podmínky záboru a zpětných

úprav narušených povrchů včetně záruk.

usnesení: Ráda

souhlasí se záměrem vybudování sítě UPC,

ukládá OMIBNH připravit návrh smluvních podmínek MČ, za kterých bude stavba probíhat a harmonogram

prácí,

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli a dále poskytovat součinnost při administrativní přípravě

tohoto projektu.
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Usnesení č. 746/17/star. — Pozvání partnerskému městu Dilijan

Zvací dopis panu starostovi Dilijanu předán a budeme čekat na odpověď. Probíhají přípravy itineráře

návštěvy společně s MČ Vinoř a řešení organizačních záležitostí, tak abychom byli připraveni, jakmile město

Dilijan resp. p. starosta návštěvu potvrdí v předběžném termínu 2. týden v červnu 2017.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 748/17/úsek školství- Zřízení přípravné třídy v ZŠ Kbely

Ředitel Základní školy Kbely na základě kladné zkušenosti z letošního školního roku, zájmu rodičů a po

proběhlém zápisu předškoláků do prvních ročníků, žádá souhlas se zřízením přípravné třídy pro příští školní

rok 2017/2018. Třída by vznikla zejména pro děti s odkladem školní docházky a je u nich předpoklad, že se

vyrovná jejich vývoj. Kapacita by byla dle legislativy 10 až 15 žáků. Žádost v příloze.

Pro zřizovatele to nepředpokládá žádné výdaje ani další právní úkony.

usnesení: Rada po projednání

souhlasí s opětovným zřízením přípravné třídy při Základní škole Kbely pro školní rok 2017/2018 a

ukládá odd. školství zažádat jménem zřizovatele o souhlas MHMP jako krajský úřad.

Usnesení č. 756/17/0MIBNH - Železniční zastávka Praha-Kbely, Jilemnická

Projektant MČ Praha 19,_žádá o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení stavby

železniční zastávky Praha-Kbely, Jilemnická, zpracované na základě objednávky OŽPD.

usnesení: Rada

souhlasí s předloženou dokumentací stavby zastávky a

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 757/17/0MIBNH - Přesun a přisvětlení přechodu Mladoboleslavská-Letecké muzeum

TSK hl.m. Prahy, a.s. která je investorem uvedené akce, žádá o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na

pozemku parc.č. 2001 svěřeném MČ Praha 19, na němž bude umístěna část chodníku o ploše 24 m2. Jedná

se o naplnění dikce § 110/2 pism. a stavebního zákona, kdy investor pokud staví na cizím pozemku, musí

mít právo založené smlouvou. Souhlas se stavbou byl radou udělen již usnesením č. 524/16/OMIBNH z 39.

zasedání dne 18.8.2016.

usnesení: Rada

souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na poz. parc.č. 2001 a

pověřuje místostarostu jejím podpisem.

Usnesení č. 758/17/OT - Tisk zpravodaje Kbelák

V rámci ověření ceny tisku zpravodaje Kbelák bylo zadáno poptávkové řízení (viz příloha). V roce 2016 byl

tisk zpravodaje zajišťován firmou Tisk Horák za cenu 40 538,-Kč vč. DPH při počtu stránek 40+4.

V poptávkovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma UNIPRINT s.r.o., kdy cena tisku při počtu 40+4

stránek je 33 458,- Kč vč. DPH. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme tisk zpravodaje Kbelák

uskutečnit u fy UNIPRINT s.r.o.

usnesení: Rada

souhlasí s tím, aby tisk zpravodaje Kbelák zajišťovala firma UNIPRINT s.r.o.

Usnesení č. 767/17/místostar. - Smlouva o spolupráci 5 ČR - HZS hl. m. Prahy

Předkládáme ke schválení Dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, kterým je

řešen závazek vůči městské části poskytovat členům jednotky sboru dobrovolných hasičů této městské části

stáž, představující účast při výcviku, výjezdu a při zásahové činnosti HZS hl. m Prahy. Smlouva vymezuje

podobu spolupráce, práva a povinnosti HZS a SDH a je určitou podmínkou vymezení dobré spolupráce

s HZS. Smlouva v příloze.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje Dohodu o spolupráci 5 ČR — HZS hl.m. Prahy dle přílohy a

pověřuje starostu podpisem.
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57. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 19.5.2017

Na tomto zasedání rada projednala 25 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky

Dne 12. května proběhlo jednání ohledně zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí VI. a IV.

etapy cyklostezky mezi Kbely a Horními Počernicemi.

usnesení: Ráda

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava

Od 29. dubna byla posílena linka 201 v ranní špičce a linka 202 zajíždí do zastávky Bakovská

v Bakovské ulici.

usnesení: Ráda

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu

STP Kbely - kdatu 10.5.2017 oslavili členové STP svátek matek. Popřát přišly děti zMŠ Letců. Na

24.5.2017 je naplánován výlet na zámek Roztoky u Prahy.

V Klubu seniorů — uskutečnil ve středu 19.4.2017 výlet na zámek do Mnichova Hradiště a Drábské

jeskyně. Posledním z uskutečněných výletů byl ktermínu 17.5.2017 na zámek Opočno a za památkami do

Dobrušky, která byla dějištěm F. L. Věka od A. Jiráska.

Vrámci ergoterapeutického kroužku seniorů proběhla setkání v rámci narozenin několika členů, zde se

zpívalo a besedovalo.

Na základě častých žádostí seniorů a invalidů rozšiřujeme bezplatnou nabídku zapůjčení o invalidní

(kompenzační) pomůcku — 5ks - čtyřbodová chodítka bezkolečková pro interiéry-viz obrázek.

usnesení: Ráda

bere na vědomí.

Usnesení č. 872/13/0ŽPD — Doprava v klidu

Studie nových parkovacích stání v okolí Herlíkovické ulice byla předložena k projednání. Viz bod Komise

dopravy.

usnesení: Ráda

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)

IVIezi projednávanými návrhy zadání změn vlny 10 je také změna č. 23082/10 = Lesopark Letňany —

potvrzení stávajícího stavu a doplnění ploch pro účely lesoparku, viz příloha. Navrhovaný požadavek na

změnu je na území zeleň městská a krajinná a území oddechu. Připomínky ktéto vlně změn je možné

podávat do 8.6.2017

usnesení: Ráda

bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 373/16/0ŽPD — Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“

Na základě požadavku byl zpracován a doručen posudek zpracovaný autorizovaným inženýrem pro statiku a

dynamiku staveb, viz příloha. Dále pak byl vtéto souvislosti upraven projekt postupu stavebních prací,

rovněž viz příloha. Následně byly tyto stavební úpravy projednány sjednatelem stavební firmy a bylo

dohodnuto, že i přes úpravy projektu se částka na revitalizaci/opravu nenavýší. Pouze bude řešen světlík,

který byl nově do objektu po dohodě a projednání navržen či případně požadavky, které by vyvstaly a

nebyly prokazatelně součástí původních požadovaných prací.

usnesení: Ráda

bere na vědomí.
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Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH — Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ

Za OKS:

Firma ZAVOS předložila cenovou nabídku na výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu

řízení a zadávacímu řízení. Doporučujeme tuto nabídku za uvedenou cenu přijmout. Nabídka v příloze.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje zadání výběrového řízení pro všechny stupně PD na stavbu tělocvičny dle nabídky firmy ZAVOS za

36300,- Kč vč. DPH a

pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky a dále

ukládá OMIBNH zahájit odpovídající práce v této věci.

Dále řeší OMIBNH. Za OKS se vypouští.

Za OMIBNH:

V příloze předkládáme nabídku f. ZAVOS s.r.o. k provedení výběrového řízení na dodavatele projektové

dokumentace za cenu 36 300,- Kč vč.DPH a plnou moc k provedeni těchto administrativních kroků.

usnesení: Rada

pověřuje místostarostu podpisem plné moci pro f. ZAVOS s.r.o. k provedení všech administrativních kroků

k zajištěnívýběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a

pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky na zajištění provedení tohoto výběrového řízení za cenu vč.

DPH 36 300,- Kč.

Usnesení č. 703/17/0ŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická

OTV MHMP vyhlásilo výběr na zajištění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby.

usneseni: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 746/17/star. — Pozvání partnerskému městu Dilijan

Zpracován předběžný časový harmonogram návštěvy, který bude průběžně doladěn dle pevně stanoveného

termínu příletu a odletu, popř. dle počtu delegátů. Na příštím jednání Rady bychom předložili předběžný

rozpočet, vycházející z tohoto harmonogramu.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 771/17/0MIBNH - Zastavovací studie lokality Mladějovská-Mladoboleslavská-K Vinoři

Atelier RENO, spol.s r.o. předkládá studii zastavitelnosti pozemků v území OB (část při ul. Mladoboleslavské

v území SV), jejichž vlastníky jsou Arcibiskupství Pražské, HMP-MČ Praha 19 a další soukromé subjekty.

Komise výstavby po projednání s předloženým návrhem vzásadě souhlasí, doporučuje však posouzení

komisí dopravy a stanovení dalších podmínek pokud se týče jednání s PVS (napojení na ČOV), dodržení

územního plánu ve vztahu koeficient zastavěnosti a koeficient zeleně.

usnesení: Rada

ukládá OMIBNH předložit tento bod doplněný o stanovisko komise dopravy, školství, životní prostředí na

některé z dalších zasedání rady.

Usnesení č. 774/17/0MIBNH - Termonta Praha, a.s. - Udržovací práce na tepelném napaječi

Termonta Praha, a.s. v zastoupení investora Pražská teplárenská žádá o souhlas s provedením údržby

teplárenského zařízení (osazení uzavíracích armatur) na pozemcích parc.č. 2049/1, 2049/3 a 2140 k.ú.

Kbely, svěřených MČ Praha 19 (ul. Bakovská-Toužimská).

Komise po projednání souhlasí za standartních podmínek předání povrchů a doporučuje práce koordinovat

s případnou přestavbou křižovatek.

usnesení: Rada

souhlasí s provedením udržovacích prací na teplárenském zařízení dle předložené dokumentace za

podmínek zpětného uvedení narušených povrchů do řádného stavu a jejich protokolárního předání, a

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.
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Usnesení č. 783/17/0E - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Albrechtická

EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Základní škola Albrechtická za rok 2016,

inventarizační zprávu za rok 2016, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly). Vzhledem ktomu, že

předložené podklady (účetní závěrky, zpráva interního auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva)

příspěvkové organizace 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 Základní školy Albrechtická za rok 2016.

usnesení: Ráda

schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická za rok 2016.

Usnesení č. 784/17/OE — Schválení účetní závěrky MČ Praha 19

EO předkládá Radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2016, zprávu o přezkoumání

hospodaření za rok 2016, inventarizační zprávu za rok 2016 za vlastní MČ a zprávu interního auditu o

výsledcích finančních kontrol za rok 2016 a příkaz starosty knáprávě knedostatkům zjištěným při

přezkoumání hospodaření (vše v příloze).

Vzhledem ktomu, že chyby zjištěné odborem kontrolních činností MHMP při přezkoumání hospodaření

územního celku byly, nebo budou opraveny v průběhu roku 2017 (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 2016.

usnesení: Ráda

schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2016.

Usnesení č. 785/17/0T — Pořízení vyvolávacího sytému spodporou internetového objednávání na

pracoviště cestovních dokladů a občanských průkazů

V rámci modernizace služeb občanům při zajišťování cestovních dokladů a občanských průkazů navrhuji

zajistit vyvolávací systém, který bude tvořen dotykovou tiskárnou pořadových lístků, hlavním displejem

s optickou i akustickou signalizací při vyvolání dalšího klienta a přepážkovým displejem pro lepší orientaci

klienta. Software systému podporuje internetové objednání klienta na iím zvolený termín a čas. Vyvolávací

systém s podporou internetového objednání je vsoučasné době standardní výbavou institucí

s přepážkovými pracovišti, ušetří čas a přispěje k většímu komfortu klientů při zařizování osobních dokladů.

Pro dodávku sytému byly osloveny tři firmy, které předložily následující nabídky:

 

 

 

 

 

     

Firma Cena bez DPH Cena vč. DPH Pořadí

Adcall Systems 5. r. o. 118 400,- 143 264,00 3.

Premos FK s. r.o. 116 300,- 140 723,00 2.

Kadlec elektronika s. r.o. 99 970,- 120 963,70 1
 

Podrobné cenové nabídkyjsou uvedeny v příloze.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji využít nábídku firmy Kadlec elektronika s.r.o., která předložila

nejvýhodnější nabídku.

usnesení: Ráda

schvaluje pořízení vyvolávacího systému s podporou internetového objednávání na pracoviště cestovních

dokladů a občanských průkazů od firmy Kadlec elektronika s. r.o. za cenu 99 970,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 786/17/OT — Služby mobilních operátorů

OT uspořádal poptávkové řízení na služby mobilních operátorů za účasti T-mobile. Telefonica 02 a

Vodafone. Kritériem pro hodnocení byla nabízená cena za služby a výše poskytnuté slevy na zařízení (viz

příloha). Jako nejvýhodnější se jeví nabídka stávajícího dodavatele T-Mobile.

usnesení: Ráda

souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy se závazkem na 24 měsíců se společností T-Mobile a.s. a

pověřuje tajemníka úřadu podpisem smlouvy.
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58. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 2.6.2017

Na tomto zasedání rada projednala 10 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky

Dne 5. června proběhne na ÚMČ Prahy 14 pracovní setkání pražských cyklokoordinátorů. Setkání

spoluorganizují cyklokoordinátoři MČ Praha 14, 19 a 20.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava

Z důvodu urychlení akce byla od OTV MHMP byla převzata kompletní projektová dokumentace na obratiště

Kbelský hřbitov. Bylo zahájeno shromažďování stanovisek pro územní a stavební řízení.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu

STP Kbely - k datu 24.5.2017 se uskutečnil výlet do Sázavského kláštera a okolí s návštěvou Sklářské hutě

František.

V Klubu seniorů — uskutečnil ve středu 17.5.2017 výlet na zámek Opočno a za památkami do Dobrušky,

která byla dějištěm F. L. Věka od A. Jiráska. Ve středu proběhla schůzka včetně promítání na téma nové

budovy sportovní haly ve Kbelích, informace podala za kbelskou radnici paní místostarostka Ivana

Šestáková.

Na základě častých žádostí seniorů rozšiřujeme nabídku zapůjčení o invalidní pomůcku — 4ks — invalidních

vozíků repasovaných, 1ks cena po slevě 3200,-Kč.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity — Nízkoprahové centrum aktivit

Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení je činnost NCA včetně zájmových

kurzů organizována vrozsahu otevíracích hodin, a o činnosti jsou kbelští občané detailně informováni

v rámci webu www.coolkbely.cz. Od 19.06.2017 probíhá prázdninový provoz NCA, který bude obohacen o

různé turnajové a klubové aktivity.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD — Projekt naučných stezek ve Kbelích

V rámci projektu Svaté cesty pokračují práce na přípravě další informační tabule ke kapličce.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 509/12/0ŽPD/star. — Údržba zeleně a veřejných ploch

Probíhá druhé kolo travní seče na jednotlivých lokalitách. Byl vznesen urgentní požadavek na zrychlení sečí

v oblastech, kde ještě neproběhla druhá seč. Proběhlo čištění některých exponovaných chodníků a

komunikací zametacími vozy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 697/12/0ŽPD — Pěší doprava

Pěšina poděl Hornopočernické ulice byla opravena.

usnesení: Rada

bere na vědomí.
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Usnesení č. 373/16/0ŽPD — Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“

Na začátku týdne byly opět započaty práce na rekonstrukci studny.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 404/16/OT/star. - Zmapování sportovišť ve Kbelích

Všechny podklady ze strany ÚMČ jsou připraveny a čeká se na projednání na Komisi sportu, která byla

určena jako garant akce.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 417/16/0MIBNH - Bezbariérový přístup na poštu Kbely

Montáž rampy je dokončena, závěrečná kolaudační prohlídka proběhne dne 6.6.2017 od 9.00 hod., poté

bude uveden bezbariérový vstup do provozu.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 482/16/místostar. - Zpracování MAP ve školství- výzva č. 02_15_005_MŠMT

Jednáme o personálním zajištění ke zpracování tzv. Strategického rámce. Úkol trvá.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 604/16/OT— Odpis pohledávek

VITAL Company s.r.o. v likvidaci_— dne 10.05.2017 byl

Exekutorskému úřadu pro Prahu 7 zaslán exekuční návrh (viz příloha) k vymožení pohledávky v celkové výši

8.000,- Kč. Dne 18.05.2017 bylo doručeno z exekutorského úřadu usnesení (viz příloha), kterým se exekuce

zcela zastavuje s odůvodněním, že povinný byl ke dni 15.09.2015 vymazán z obchodního rejstříku bez

právního nástupce. Na základě vyjádření AK Chytila Mann navrhujeme pohledávku odepsat (viz příloha).

Quyen Pham Van — dne 30.05.2017 povinný uhradil pohledávku v plné výši tj. 9.100,- Kč (viz příloha).

usnesení: Rada

bere informace na vědomí,

schvaluje odpis pohledávky u povinného VITAL Company s.r.o. v likvidaci a

ukládá vedoucímu EO pohledávku odepsat.

Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH — Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ

V současné době je zpracovávána zadávací studie kvýběrovému řízení, která bude dokončena do poloviny

června.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 702/17/0ŽPD — Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“

Veřejná zakázka na zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce byla uveřejněna dle zákona na profilu

zadavatele. Proběhl termín pro podání nabídek a následně dne 25.5.2017 otevírání obálek a hodnocení

nabídek. Protokol zjednání hodnotící komise a zpráva o hodnocení nabídek vpříloze. Následně bude

zveřejněno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dále

bude postupováno dle posloupnosti zákona.

usnesení: Rada

bere na vědomí protokol zjednání hodnotící komise,

souhlasí se zprávou o hodnocení nabídek a

ukládá dále postupovat dle posloupnosti zákona.

Usnesení č. 746/17/stár. — Pozvání partnerskému městu Dilijan

Z partnerského města Dilijan nám byla předána jména delegátů a domluven předběžný harmonogram

programu návštěvy. Zároveň byl zpracován předběžný rozpočet. V příloze.
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usnesení: Rada

souhlasí s programem návštěvy hostů 2 Arménie a

schvaluje rozpočet na akci ve výši 100 tis. Kč zodvětví 3392 — Kultura, Lidový dům, položka 5169 -

společenské akce.

Usnesení č. 748/17/úsek školství- Zřízení přípravné třídy v ZŠ Kbely

Dne 23.5.2017 jsme obdrželi udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy v ZŠ Kbely pro školní rok

2017/2018. Udělení souhlasu v příloze.

Vedení základní školy bylo o souhlasném stanovisku informováno.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 798/17/0MIBNH — Souhlas se soudním smírem - duplicitní vlastnictví pozemků

V příloze předkládáme podrobné stanovisko zastupující AK Chytil — Mann v probíhajících soudních sporech

o určenívlastnictví k následujícím pozemkům:

- P.č. 1959/1 —žalobci—

- P.č. 1959/20 — žalobci_

- P.č. 1959/23 — žalobci_
Předkládané právní stanovisko rekapituluje podrobně kompletní situaci u uvedených pozemků od roku

2007. Vzhledem ke stavu probíhajících sporů a i s ohledem na skutečnost, že první z takových sporů,

vedeného o pozemek p.č. 1959/22 byl rozhodnut ve prospěch žalobce žádá právní zástupce souhlas MČ se

soudním smírem, kde by soud rozhodlo vlastnickém právu všech žalobců.

usnesení: Rada

ukládá OIVIIBNH předložit tento materiál na jednání ZZMČ.

59. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 9.6.2017

Na tomto zasedání rada projednala 7 nových usnesení.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu

Byly pořízeny 4ks invalidních vozíků repasovaných, které budou umístěny v DS Mladoboleslavské s

možností zapůjčení potřebným Kbelákům — viz leták v příloze.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 702/17/0ŽPD — Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“

Po posouzení a zhodnocení nabídek byla odeslána výzva na doložení úředně ověřených kopií dokladů

ekonomicky nejvýhodnějšímu dodavateli stavebních prací. Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti

vybraného dodavatele je v příloze.

Hodnocení proběhlo na základě kritéria, a to celkové nabídkové ceny. (zprávy v minulé Radě)

 

 

 

 

 

     

Výsledné Pořadové Název/obchodní firma/jméno a příjmení Nabídková cena (bez

pořadí číslo účastníka DPH)

nabídek nabídky

1. 2. EKIS spol.s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 969 000,00 Kč

9, |Č:18626084

2. 5. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 12 647 895,34 Kč

|Č:42196868

3. 6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 12 999 895,00 Kč

186 00 Praha 8, |Č:48035599

4. 7. Doprava-Uložení-Rekultivace, a.s., 28.října 13 028 191,95 Kč

375/9, 110 00 Praha 1, |Č:27439038
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5. 1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 14 119 191,77 Kč

5, |Č:60838744

 

 

 

6. 3. KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 14 182 492,88 Kč

Praha 9, |Č:28982703

7. 4. ELIZZA spol.s r.o., Malebná 960, 149 00 Praha 14 971 668,00 Kč

    4, |Č:00334561
 

usnesení: Rada

bere na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení podmínek a

určuje vítězem veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

zákona o zadávání veřejných zakázek firmu, která podala nejvýhodnější nabídku a

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 9 969 000,- Kč, po

uplynutí zákonných lhůt.

Usnesení č. 803/17/0MIBNH - Rekonstrukce otopné soustavy Lidový dům

V roce 2016 proběhlo poptávkové řízení na provedení rekonstrukce otopné soustavy v Lidovém domě, kdy

usnesením Rady č. 359/16 2 38. zasedání, konaného dne 7.7.2016 byla vítězná nabídka firmy Wacom s.r.o.

odložena k realizaci na letošní rok. V příloze předkládáme právně prověřenou smlouvu o dílo s uvedenou

firmou za celkovou částku vč. DPH 1 794 304,- Kč. Dále v této souvislosti předkládáme ke schválení smlouvu

o technickém dozoru_za celkovou cenu vč. DPH 40 000,- Kč.

usnesení: Rada

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Wacom s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 1 794 304,- Kč

a dále

pověřuje starostu podpisem smlouvy o provedení technického dozoru_zacelkovou cenu

vč. DPH 40 000,- Kč.

Usnesení č. 808/17/star., místostar. — 13. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19

Starosta vsouladu s plánem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 svolává na 21. 6. 2017 od 17.00 hodin

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 do sálu Lidového domu. Dle zpracovaných podkladů

navrhuje tento program:

Zahájení

Kontrola zápisu z 12. ZZMČ

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19

Vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům parc. č. 1959/1, 1959/20, 1959/22, 1959/23 k.ú. Kbely

Zřízení věcného břemene — služebnosti k pozemkům parc. č. 245/1 a 247/3 k.ú. Kbely

Přidělení bytu z důvodu obecního zájmu

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2016

Diskuze, vystoupení občanů

. Závěr

usnesení: Rada

schvaluje předložený návrh programu,

ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit, dále

ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 13. ZZMČ.
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