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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 17. zasedání ZMČ

předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 16. zasedání Zastupitelstva

MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných zasedání a projednala 54 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.

77. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16. 3. 2018

Na tomto zasedání rada projednala 36 nových usnesení.

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

Proběhlo koordinačníjednání ohledně cyklostezky ze Kbel do Vinoře podél Mladoboleslavské ulice. Ve Vinoři se stavba dotýká

stavby západního obchvatu Vinoře a zimního stadionu.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/OŽPD — Městská hromadná doprava

Byl odeslán dopis na TSK a. s. ohledně urychlení vydání stanoviska k obratišti Kbelský hřbitov. Dále došlo k podpisu smlouvy

týkající se vstupu na pozemky, které budou dotčeny provedením stavby obratiště (mezi MČ Praha 19 a OTV MHMP).

usnesem’: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu

Klub STP uskutečnil

- k datu 28.2.2018 výroční členskou schůzi, kde byli zvoleni do výboru opět stejní členové. Stejně jako u KS i STP oslavili

svátek žen k datu 14.3.2018 a tudíž všichni členové obdrželi od kbelské radnice krásné barevné petrklíče.

Každé úterý probíhá pravidelné cvičeníseniorů v DS Mladoboleslavské.

Klub seniorů dne 21. 2. 2018 proběhla beseda se spoluautorem námětu k populárnímu seriálu „Četnické humoresky" — plk.

JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D., který je i autorem mnoha knih sčetnickou tématikou. Po skončení besedy proběhla i

autogramiáda a prodej autorových knih.

K 7. 3. 2018 pro všechny členy KS zakoupila radnice v rámci oslavy Mezinárodního dne žen krásné jarní primule. Byl zde se

srdečným přáním zástupce úřadu-pan tajemník JUDr. Nykles a taktéž členy obeznámil o aktualitách na radnici, informoval o

zásahu proti tzv. šmejdům zde ve Kbelích a aktivitách bezpečnostní skupiny Senior. Poté byl připraven za MŠ Albrechtickou

krásný program s tanečními i hudebními vstupy dětí.

KS připravuje

- Po proběhlém poptávkovém řízení (viz příloha) byl vybrán pobyt v hotelu JEF v obci Doubice. K datu 9.9. do 16.9.2018

by Klub seniorů rád uskutečnil vtomto hotelu s nejvýhodnější nabídkou svůj rekondiční, rekreační a poznávací pobyt

Klubu seniorů Kbely. Obec se nachází v okrese Děčín, ve Šluknovském výběžku, na okraji rozhraní Lužických

Ma Národního parku České Švýcarsko. Svou polohou přímo vybízí k pěším či cyklistickým výletům do okolí a nabízí

alternativy pro ty, kteří sem přijeli za odpočinkem: přírodní koupaliště přímo u hotelu, relaxační programy (sauna,

solárium, masáže) i lehčí sportovní vyžití (kulečník, ping-pong). V nabídce jsou také Walking, Spinning, K2-Walking,

Hikking. Ubytování je možné zajistit až pro 80 osob. Při jednání s vedením hotelu bylo přislíbeno ubytování pouze ve

dvojicích bez ohledu na velikost pokojů, které jsou s vlastní koupelnou, WC a TV. Hostům je k dispozici útulná

restaurace. V letním období se nabízí venkovní posezení na prostorné terase s grilem, ohniště, zahrada, stolní tenis a

hřiště. Vzdálenost hotelu od Kbel je 155 km a na cestu Ize počítat 5 1.40 hodinou.

- Ozdravného pobytu by se mělo zúčastnit 44 seniorů, kteří budou ubytování v garantovaných „dvoulůžkových pokojích"

s vlastním sociálním zázemím. Cena pobytu s plnou penzí je 700 Kč/den, což při 44 resp. 42 osobách představuje

celkové náklady 205 800,- Kč. Schválený vyšší příspěvek na 2 OOO,- Kč na osobu a pobyt představuje

88 000,- Kč.
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Senioři preferují kvalitu ubytování, a proto sami navrhli zvýšit vlastní příspěvek na dobu pobytu v hotelu JEF. Z příspěvku

od MÚ bude hrazeno ubytování včástce 165 000,- Kč. Finanční prostředky do výše celkové úhrady budou hrazeny

zfondu důchodců, stejně jako doprava do místa a zpět, výlet do okolí a další. Finanční prostředky klubu budou v

průběhu roku využívány na další akce, zejména na plánované výlety i pro další členy klubu, kteří se navrženého

rekondičního, rekreačního a poznávacího pobytu nezúčastní.

usnesení: Rada

bere na vědomívyužití dotace pro Klub seniorů v částce 165 000.- Kč pro účely ozdravného pobytu pro 44 seniorů — členů Klubu

seniorů ve dnech 9. - 16.9.2018 v hotelu JEF v obci Doubice a

bere na vědomí ostatní informace v rámci aktivizace seniorů

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 bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v rámci doporučení bezpečnostní komise MČ Praha 19 probíhá

každoroční aktualizace dokumentu „Bezpečnostní koncepce MČ Praha 19 (Kbely) na roky 2017-2020" sohledem na vývoj

bezpečnostních statistik a rozvoj MČ Praha 19.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

V současnosti se pracuje na projektu 6 informačních tabulív parku u rybníka. Je zadána výroba stojanů pro tabule. Na textovém,

obrazovém a grafickém zpracování tabulí se postupně pracuje.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Probíhá přestavba přechodu u Leteckého muzea. Přechod bude umístěn v nové poloze a bude doplněn o přisvětlení. Provoz

v Mladoboleslavské ulici není omezen.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nově trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (2 2809/00, celoméstsky významné

změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)

března.

Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark

Probíhá jednání s Odborem hospodaření s majetkem MHMP kvůli prioritnímu rozšíření lesoparku na pozemek p. č. 1946/84, k. ú.

Kbely.

usnesení: Rada

bere na vědomí a ukládá odboru zpracovat ekologický model rozšíření lesoparku o kbelskou část včetně jeho propojení s částí

letňanskou a čakovickou.

Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“

Proběhlo jednání s Odborem územního rozvoje kvůli vydání nového závazného stanoviska z hlediska územního plánu. Od ledna

2018 místo kbelského stavebního úřadu stanovisko z hlediska souladu s ÚP vydává OUR MHMP.

usnesem’: Rada

bere na vědomí.

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

Probíhají konečné úpravy terénu.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (2 64/2016, Z 3162/12)

V rámci projednávání návrhu této změny byl dne 7.3.2018 uplatněn požadavek městské části na posunutí ochranného pásma

vysokotlakého plynovodu tak, aby ochranné pásmo odpovídalo současnému uložení plynovodu.

usnesení: Rada

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

Zhotovitel projektové dokumentace na základě plné moci podal žádost o spojené územní a stavebni řízení, finalizuje projektová

dokumentace pro výběr zhotovitele. V této souvislosti a v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách v příloze

předkládáme nabídku firmy ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrového řízení na dodavatele sportovní haly za celkovou

cenu vč. DPH 60 500,- Kč. Firma ZAVOS s.r.o. již v minulosti zvítězila ve výběrovém řízení na administrátora zakázky, zadávané dle

zákona o veřejných zakázkách, zároveň vyšla cenově MČ vstříc a z tohoto důvodu doporučuji přijmout její nabídku.

usnesení: Rada

přijímá nabídku firmy ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby tělocvičny formou užšího

řízení dle § 58 zákona o veřejných zakázkách za celkovou cenu vč.DPH 60 500,- Kč,

pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky a dále

pověřuje starostu podpisem plné moci firmě ZAVOS s.r.o. korganizaci a všem administrativním krokům dle § 58 zákona č.

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

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

Po rozmrznutí půdy dále probíhají finální terénní úpravy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu

Aktualizovaná žádost byla podána, čeká se na vyjádření Státního fondu životního prostředí.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska

Zhotovitel studie zpracovává další varianty řešení nástavby zdravotního střediska.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usneseníč. 932/17/0T— Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise Městské části Praha 19

Tajemník

. probíhá průběžná mailová komunikace se členy skupiny týkající se návrhů další činnosti,

0 členové skupiny si sdělují operativně poznatky o protiprávních aktivitách,

. informují o tom okamžitě na schůzích Klubu seniorů či STP.

Info o akci konané dne 27.2.2018

informace 2 Bezpečnostní skupiny senior, kdy jedná seniorka oznámila, že jí přišla pozvánka na podezřelou akci, která se má

konat dne 27.2.2018, jako tzv. mimořádné setkání nejlepších zákazníků, podle údajů z živnostenského rejstříku má společnost

evidováno celkem 24 pokut, 10 v blokovém řízení, 14 ve správním řízení v celkové výši 313.900,- Kč, na akci jsme se dostavili,

prodejci nám vstup neodmítali, ale nutno konstatovat, že byli velmi překvapeni, bá přímo zděšeni. Firma nabízela biotronické

lampy, čističky vzduchu a vody od 5tis.Kč do 50tis.Kč, samozřejmě neustále argumentovali o výhodnosti nákupu a opakovaně

nám sdělovali, že zejména jejich biotronické lampy využívá řada nemocnic a lékařů. Na žádost, aby nám předložili konkrétní

listiny od lékařů, že za použití této lampy došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, nám bylo sděleno, že takovýchto listin

mají v kanceláři na nástěnce hodně, ale že si je zapomněli vzít.

Na akci se dostavilo 6 seniorů coby případných zákazníků a prodejce měl k dispozici 5 pracovnic, které si okamžitě kjednotlivým

seniorům přisedly a snažily se je přesvědčovat ke koupi výrobků.

Nutno říci, že vzhledem knáší přítomnosti, včetně tří strážníků MP, kdy jsme kladli prodejcům konkrétní dotazy, na které

nedokázali odpovědět, ták přítomní senioři se začali postupně vytrácet — nic nezakoupili a nakonec jsme tam zbyli my a prodejci.

Co se týče prodeje, kontrolovat nebylo co, neboť si nikdo nic nezakoupil.

Lze konstatovat, že tato naše akce měla preventivní účinek a zajisté tito prodejci se již ve Vinoři neobjeví, tak jako díky našim

systematickým kontrolám ve Kbelích — kde již nebyli cca 6 let. Za tuto akci nám poděkoval p. starosta MČ Praha Vinoř.

usnesení: Rada s potěšením bere aktivní zapojení seniorů do této skupiny

Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie pomníku k výročí vzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1. světové

války

Proběhly opakované schůzky se sochařkou á ujasněná konečná podoba památníku. Paní sochářce byl zadán úkol vyrobit model 1

: 1 s tím,že umístění do prostoru v parčíku před rybníkem bude ujasněno s tímto modelem. Dále bylopání—

uloženo obeslání s poptávkou kamenné lomy, abychom měli jistotu dodávky materiálu.

Pan starosta spolu s místostarostkou navštívili radního J. Wolfa, kterému byl záměr památníku prezentován, když před tím již

koncem loňského roku obdržel žádost o dotaci na zhotovení památníku. Nyní mu byly předány obrazové a schématické podklady

k podobě památníku a předána opakovaná žádost o dotaci s upřesněnou částkou na 2 mil. Kč. Pán radní potvrdil příslib, že bude

žádost předložena RHMP v rámci jeho kapitoly.



usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 1007/18/místostar. - Žádost o souhlas s podáním přímé žádosti o dotaci 2 min. ŽP prostřednictvím SFŽP a podání

žádosti o podporu

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 314 ze dne 20. 2. 2018 odsouhlasila naší MČ možnost podání samostatné žádosti na SFŽP na

revitalizaci zahrady základní školy v rámci environmentální výuky. Žádost běží a očekáváme výsledky.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 1021/18/OMIBNH - Žádost T-Mobile Czech Republic a.s. - poptávkové řízení

V příloze předkládáme návrh výzvy k podání nabídek na vybudování optické sítě ve Kbelích.

usnesení: Rada

vyhlašuje záměr zajistit pro občany Kbel, resp. pro všechny vlastníky obytných budov včetně bytových, rodinných a veřejných

domů na území obce Kbely vybudování optické sítě pro zajištění dostupnosti vysokorychlostního internetu s až 1000 MB/sec. a

to až ke všem přípojným bodům, kterými jsou u budov ve vlastnictví Obce hl. města Prahy, svěřených MČ Praha 19 paty

uvedených budov, u budov ve vlastnictvíjiných osob, než je HMP kraje pozemků, jejichž součástí jsou budovy. V případě, že tyto

pozemky budou obklopeny dalším pozemkem ve vlastnictví stejné osoby, tak okraj těchto pozemků. Zasíťování musí být

provedeno ke všem budovám v katastrálním území Kbely, obec Praha a to do 1 roku od podpisu příslušné smlouvy s MČ Praha

19 pod sankcí smluvní pokuty. Práce na vlastním zasíťování musí být zahájeny nejpozději v roce 2019, kritériem pro výběr

zhotovitele je výše úplaty za zřízení práva věcného břemene — služebnosti uvedených sítí. Rada dále

ukládá vedoucímu OMIBNH uvedené poptávkové řízení zaslat minimálně 3 zájemcům a

pověřuje ho jeho podpisem.

Usnesení č. 1023/18/taj./0MIBNH - Informace o stavu požárního zabezpečení v Lidovém domě

Vpříloze předkládáme posouzení objektu Lidového domu zhlediska požární ochrany, zpracované_ odborně

způsobilou osobou v oboru požární ochrany dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. Doporučení, uvedená v tomto posudku,

jsou průběžně plněna. Dále OMIBNH oslovil odborné firmy k podání nabídky na zajištění dodávky a montáže zařízení EPS

s vyhlášením poplachu při vzniku požáru, čekáme na dodání nabídek.

usnesení: Rada

bere na vědomí

Usnesení č. 1053/18/OŽPD — Uzavírka Mladoboleslavská

O velikonočních prázdninách ve dnech 29. března — 2. dubna plánuje investor kbelského pivovaru uzavřít komunikaci

Mladoboleslavská. Důvodem je vybudování přípojek inženýrských sítí, kdy TSK požaduje realizaci sohledem na zásah do

komunikace v obou směrech najednou. Kvůli uzavření obaloven během svátků je uzavírka nutná až do úterý 2. dubna. Objízdná

trasa je vedena ulicemi Žacléřská, Železnobrodská a Vrchlabská.

OŽPD požádal zástupce investora, aby vyjednal asistenci PČR zejména během úterý 2. dubna, kdy mohou nastat problémy na

křižovatce Železnobrodská >< Vrchlabská. Návěsti mají být umístěny už na vjezdech od Vysočan, Vinoře a Satalic. Rovněž se bude

řešit zajištěnívjezdů do okolních domů po celou dobu uzavírky.

Uzavírku povoluje Odbor dopravních agend MHMP.

usnesení: Rada

nesouhlasí suzavřením komunikace Mladoboleslavské 29. března 2018 před 18. hodinou. Návěsti o uzavření komunikace

Mladoboleslavská budou umístěna na křižovatce Mladoboleslavská x Beladova smér Kbely minimálně 10 dní před uzavřením.

V opačném směru pak po výjezdu z Vinoře.

Usneseníč. 1064/18/OMIBNH - Koupě nemovitosti č.ev. 1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely

Spoluvlastníci nemovitosti rodinného domu č. ev. 1 ul. Jilemnická Praha 9 - Kbely,_,nabízejí

městské části odprodej této nemovitosti. Předmětný dům stojí na pozemku parc.č. 701/2, s nímž souvisí pozemek parc.č. 701/1,

oba v k.ú. Kbely, svěřené MČ Praha 19, která má ze zákona předkupní právo k tomuto domu.

usnesení: Rada

souhlasí svyužitím předkupního práva a odkoupením nemovitosti domu ev. č. 1 stojící na pozemku parc. č. 701/2 vše vobci

Praha, k. ú. Kbely a

ukládá OMIBNH zadat vyhotovení znaleckého posudku.
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Usnesení č. 1066/18/OMIBNH - Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor - bytový dům Radvanická 697

Vzhledem ke kritickému stavu společné elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně rozvaděčů pro jednotlivé byty

provedeno poptávkové řízení formou zaslání slepého rozpočtu spolu s požadavkem na výměnu kompletní kabeláže stávajících

rozvodů společných prostor tohoto bytového domu, výměnu stávajících světel za světla LED se senzorem pohybu, vystavení

revizních zpráv (viz příloha) 3 firmám k podání nabídky. V příloze předkládáme následující nabídky:

 

 

 

 

     

firma sídlo IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH

Elektro-Mahl s.r.o. Praha 10 26418096 1 081 424,- 1 253 327,-

Energo Praha s.r.o. Praha 4 62916513 1 128 283,- 1 297 525,-

EL— EX s.r.o. Praha 10 416911221 985 399,- 1 133 209,-
  

Na základě předložených nabídek doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou EL-EX spol. s r.o. za celkovou cenu vč. DPH

1 133 209,- Kč.

usnesení: Rada

přijímá nabídku firmy EL- EX spol. s r.o. k provedení kompletní rekonstrukce a výměny společné elektroinstalace včetně výměny

stávajících světel za světla LED se senzorem pohybu a vystavení revizních správ za celkovou cenu vč. DPH 1 133 209,— Kč a

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usneseníč. 1067/18/OMIBNH - Výměna stoupajících rozvodů plynu bytový dům Katusická 680 - 682

Na základě stavu a revize stávajících stoupajících rozvodů plynu v bytovém domě Katusická 680 — 682 bylo provedeno

poptávkové řízení k výměně těchto rozvodů. V příloze předkládáme následující nabídky:

 

 

 

 

 

firma sídlo IČO Cena bez DPH Cena vč. DPH

AQUA servis CZ s.r.o. Praha 10 28210506 291 159,- 334 833,-

JANPE s.r.o. Praha 4 27103676 273 948,- 315 040,-

Proheat s.r.o. Praha 10 63992001 306 552,- 352 535,-      

Na základě předložených nabídek doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou JANPE s.r.o. na výměnu stoupajících rozvodů

plynu v bytovém domě Katusická 680 — 682, Kbely za celkovou cenu vč. DPH 315 040,-

usnesení: Rada

přijímá nabídku firmy JANPE s.r.o. k výměně stoupajících rozvodů plynu v bytovém domě Katusická 680 — 682 za celkovou cenu

vč. DPH 315 040,- Kč a

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 1080/18/místostar. - Žádost o zapojení se do grantového projektu hl. m. Prahy „100. výročí samostatného

československého státu a 25 let České republiky“

Vedení městské části hodlá v letošním roce důstojným způsobem oslavit výročí vzniku první samostatné republiky Čechů a

Slováků a zároveň připomenout i fakta, ktera’ ktomu vedla. Zejména pak vznik čsl. Legií, významných osobností odboje, či

přispění civilistů a spolků. Navrhujeme uspořádat ve spolupráci se spolkem Skauti S.S.V tzv. legionářské ležení — vojenský tábor

za první světové války spolu s ukázkami života vtáboře, polní pošty, lazaretu, polní kuchyně, budování zátarasů, kulometných

hnízd, obranný boj, ošetření raněných. Ale také prezentace historie vzniku legií, čestná stráž u desky padlých, doprovodná

výstava v klubovně Skautů, dobová hudba — viz popis v tabulce. Tato akce by se uskutečnila 9. 6. 2018 a to v rámci Leteckého dne

ke 100. výročí kbelského letiště a následné akce Muzejní noc ve stejném termínu.

Další akcí bude odhalení památníku ke 100. výročí vzniku republiky, vzniku legií a ukončení první světové války, který hodláme

doprovodit důstojným programem — čestná stráž legionářů, Sokolů, Baráčníků, inscenovaný proslov T. G. Masaryka, hudba,

sázení lípy Republiky, popř. ohňostroj.

Navrhujeme podat žádost o grant dle uvedeného řízení v této věci — viz příloha.

usnesení: Rada

souhlasí s pořádáním navržených akcí „Legionářské ležení" a „Odhalení památníku Republiky", které se váží ke 100. letému

výročí československého státu a 25. výročí vzniku České republiky a

ukládá místostarostce podat do termínu žádost o grant v uvedeném programu a dle uvedených dispozic dle přílohy.

Usnesení č. 1083/18/místostar. - Vyřazení hasičského vozu Liaz

Starosta informuje Radu, že do 2 měsíců bude vyřazen z provozu zásahový vůz Liaz, ročník 1984, neboť nesplňuje podmínky pro

provoz na pozemních komunikacích.

usnesení: Rada

ukládá starostovi neprodleně kontaktovat p. radního Hadravu s urgentní žádostí o nový či starší zásahový vůz.



78. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 11.4.2018

Na tomto zasedání rada projednala 28 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD - Cyklostezky

Proběhla prezentace studie cyklostezky Via Sancta pro MČ Praha 19 a MČ Praha-Vinoř. Studie byla schválena Komisí RHMP pro

cyklistickou dopravu a doporučena pro zařazení do celoměstského systému tras.

Architekt zapracovává požadavky MČ.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/OŽPD — Městská hromadná doprava

Po několika měsících bylo vydáno kladné stanovisko TSK a. s. k obratišti Kbelský hřbitov. Probíhá finální doplnění podkladů pro

stavební úřad.

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 bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v sobotu 24. 03. 2018 od 14.00 hod. proběhl workshop s názvem

Velikonoční tvoření. V rámci tvoření bylo účastníkům umožněno vytvořit si velikonočního zajíčka z papiru či velikonoční svícen, a

samozřejmě nechybělo malování vajíček voskem,

dále na úterý 24.04.2018 od 13:00 hod. je připravováno do sálu LD ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy

preventivně bezpečnostní školení s názvem „OCHRANA MĚKKÝCH CÍLÚ", vytvořené v limitech Koncepce ochrany měkkých cílů,

schválené Vládou České republiky, na které by měla navazovat fakultativní bezpečnostní přednáška střeleckého klubu k

problematice pyrotechniky, kdy předpokládané náklady akce jsou rozepsány níže:

 

 

 

 

 

položka (vč. DPH) plánovaná částka

zvuk 3 630

Příprava stolů, židlí a úklid sálu 2 200

občerstvení (voda) 1 000

Celkem: 6 830    
Preventivně bezpečnostní školení „OCHRANA MĚKKÝCH CÍLÚ" nepředpokládá dalších nákladů z rozpočtu MČ Praha 19.

usnesení: Rada

bere na vědomí,

souhlasí s využitím sálu LD dne 24.04. 2018 pro účely preventivní akce a

souhlasís rozložením nákladů akce.

Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch

Probíhají jarní práce a úklid chodníků a komunikací. Průběžně jsou rovněž sbírány odhozené odpadky zveřejných prostranství.

V sobotu proběhl ve spolupráci s Pralesem, Cestičkou, Vodním skautem, několika dobrovolníky a firmou AVE úklid okrajových

částí Kbel v rámci celorepublikově akce Ukliďme Česko. Úklid probíhal zejména v okolí dráhy, a to jak směrem od zastávky k ulici

Jilemnická, tak v části u Hornopočernickě ulice směrem do Satalic. Největší zastoupení v odhozených odpadech mají tradičně

plasty.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nově trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (2 2809/00, celoméstsky významné

změny IV ÚP SÚ hl.m.Prahy)

RMČ Prahy 18 doporučila 14. března ZMČ Prahy 18 zpětvzetí podnětu č. 66/2017.

Usnesení č. 128-1/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy Letců

zasílám informace z MŠ Letců do Rady MČ. Zvláště důležitýje 1. bod reportu - "Žádost o navýšení kapacity MŠ".

Informace z MŠ Letců

Obsah:

1. Žádost 0 navýšení kapacity MŠ

2. Jarní Jarmark - výtěžek + nové video

3. Medvídkova nemocnice v MŠ Letců a Ponožkový clen



4. Dohoda - prázdninový provoz

5. Akce za měsíc březen (viz příloha)

AD 1) Žádost 0 navýšení kapacity MŠ

Na základě telefonického rozhovoru s paní místostarostkou prosím Radu MČ o podání žádosti na MHMP 0 navýšení kapacity MŠ

Letců o 6 détl’.

Kapacita MŠ Letců je nyní 150 dětí. To je v průměru 25 dětí/třída. Avšak normativ (vzhledem k velikosti naší MŠ) na jednoho

učitelé je 13 dětí. To znamená, teprve pokud je ve třídě 26 dětí, vzniká nárok na celé dva úvazky učitelů.

Pro nás to bude znamenat průměrně 0 1 dítě ve třídě více. Třídy v horním patře budovyjsou menší, ale navýšení kapacity o

celkem 6 dětí nás významně nezatíží. Avšak značný pozitivní vliv bude mit těchto několik dětí na příděl finančních prostředků na

platy učitelů.

AD 2) Jarní Jarmark - výtěžek + nové video

O Jarnim Jarmarku jsem již psal v minulém reportu. Nyníje mi potěšením Vás informovat, že výtěžek v letošním roce dosáhl

částky 31 932 Kč. Všechny penize již byly předány na hiporehabilitaci (Toulcův dvůr).

Na jarmark zavítal i_a natočil pro MŠ nové video, které je zveřejněno na našich webových stránkách i na Kbely.tv.

Za návštěvu jarmarku děkuji i paní místostarostce |. Šestákové.

AD 3)Medvídkova nemocnice a Ponožkový den

21. a 22. 3. 2018 přijeli do naší mateřské školy medici z 2. LF Univerzity Karlovy a zorganizovali pro děti akci 5 název „Medvidkova

nemocnice". Každoročně jé akce velmi zdařilá a mezi dětmi velmi oblíbená. Těšíme se na další spolupráci.

21.3.2018 probéhl v MŠ „Ponožkový den”. Déti, které tento den do MŠ přišly, měly na každé nozejinou ponožku, čímž

podpořily Světový den Downova syndromu.

AD 4) Dohoda - prázdninový provoz

V tomto školním roce plánujeme prázdninový provoz v měsíci červenci. V srpnu budou, jako každoročně, obě MŠ uzavřeny.

Od 2. do 14. 7. 2018 bude v provozu MŠ Albrechtická,

od 16. do 27. 7. 2018 bude v provozu MŠ Letců.

Každá MŠ tak bude zajišťovat provoz 2 týdny. Posledni pracovní dny (pondělí 30. a úterý 31.) měsíce července však vycházejí na

již 3 týden provozu.

Prosim Radu MČ Praha 19, aby v MŠ Letců umožnila ukončit provoz v pátek 27. 7. 2018, aby od následujícího týdne mohli

zaměstnanci MŠ čerpat řádnou dovolenou.

AD 9) Akce za měsíc březen

- 20.3.2018 probéhlo v MŠ pálení Moran, které si vyrobily děti pod vedením svých učitelek.

- „Barevný týden" proběhl v týdnu od 26. do 29.3.2018, každý den přicházely děti ijejich učitelky do MŠ v předem určené

barvě.

Přehled akci za měsíc březen zasílám v příloze.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 128-2/16/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy Albrechtická

LEIBLOVÁ LADA ředitelka MŠ

ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY ALBRECHTICKÉ BŘEZEN 2018

1. MŠ se zapojila do 37. výzvy Operačního programu Praha Pól růstu - Prioritní osa: 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora

zaměstnanosti.

Název projektu: Školní zahrada k podpoře EVVO — vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady.

Datum podání k 31.3.2018. Souhrnný položkový rozpočet je v příloze. Součástí je finanční rozpočet na vybudování

dopravního hřiště, který ale není součástí Žádosti o grant. Dopravni hřiště bude následně financováno z vlastních prostředků

MŠ (po naspoření potřebné částky v investičním fondu).

2. Jednání obou kbelských MŠ svedenim MČ o organizaci provozu třídy v ekocentru Prales, která bude od školního roku

2018/2019 poskytnuta k užívání oběma mateřským školám. Plánuje se schůzka vedeni obou MŠ se zástupci výboru SRPDŠ za

účasti paní mistostarostky Šestákové, kde se budou podávat podrobné informace a zodpovídat případné dotazy ohledně

organizace provozu. Objekt bude pod správou MČ a využívat ho budou obě MŠ střídavě.

3. Vedení MŠ na vyžádání zpracovalo a zaslalo _analýzu nakládání s osobními údaji v mateřské škole. Tato analýza

byla dne 22.9.2017 již zaslána panu tajemníkovi. S—obéMŠ společně jednají o spolupráci v oblasti GDPR.

4. 11. dubna od 13 — 17 hodin proběhne v MŠ Den otevřených dveří— všechny srdečně zveme.
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5. 9. a 10. května od 13 — 17 hod. proběhne v LD Kbely zápis do obou mateřských škol. Potřebné dokumentyjsou k dispozici ke

stažení na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí přímo v MŠ dne 11.4.2018 od 8 — 17 hodin. Veškeré informace

týkající se přijímacího řízení do kbélských mateřských škol jsou vyvěšeny na webových stránkách MŠ.

6. Správa budovy:

MŠ k 30.4.2018 ukončí spolupráci s firmou KONE, a.s. zajišťující servis výtahu. V současné době probíhá výběrové řízení

na novou firmu, předpokládá se výrazná finanční úspora za tyto služby.

Dne 8.3. probéhla kolaudace venkovního WC, následně byly prostory WC zajištěny zabezpečovacím zařízením proti

vniknutí cizích osob ze zahrady MŠ.

Ve dnech 5.5.-7.5. bude v MŠ probíhat další etapa malování vnitřních prostor

7. Ekonomické semináře léden — duben 2018:

Zpracování uzávěrky roku UCR (Gordic s.r.o.)

Cestovní náhrady (Alfa éduka)

Změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek (ANAG, s.r.o.)

Účetnictví a daně v příspěvkové organizaci (ANAG, s.r.o.)

Odborný seminář pro vedoucí ŠJ (Edu Gate Open s.r.o.)

Krajská konference hromadného stravování (Jídelny.cz, s.r.o.)

Vedení MŠ v roce 2018 — GDPR, financování, zdravotní úkony (FORUM)

Efektivní komunikace pro řídící pracovníky škol a školských zařízení (CIRCLE Education)

8. Školení pedagogů Iéden - květen 2018:

Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ (PORTÁL)

Rozvoj grafomotoriky u dětí mladšího školního věku (DYS-centrum Praha)

Dívej se, tvoř a povídej (PORTÁL)

Dopravní prostředky v PH s hudbou - vítáníjara (TANDEM Jenčková)

Besídka dětí v MŠ trochu jinak (PORTÁL)

Kreativní tvoření (PORTÁL)

Hry 5 padákem, stuhami a šátky (PORTÁL)

9. Akce MŠ březen:

Cirkusové představení (Robert Navaro)

Návštěva všéch tříd v pražské ZOO — vyjely vždy 2 třídy společně (MŠ měla do konce března předplacenou hromadnou

vstupenku)

Vystoupení nejstarší třídy MŠ v klubu seniorů (oslava svátku MDŽ)

Divadelní představení Evy Hruškové a Jana Přeučila — Pověsti čéské

Akce se zástupcem Ministerstva zemědělství „Medová snídaně" — děti byly poučeny o životě a užitečnosti včél

Vítání jara — 20.3. přišly děti do MŠ v zeleném

21.3. odemykání zahrady a vynášení Moreny — celoškolní akce na zahradě MŠ. Ztéto akce bylo natočeno Ing. Spilkou

vidéo

Předškoláci 5. a 6. třída se v pátek 23. 3. připojili k celostátní akci na podporu dětského čtenářství — „Noc

s Andersenem" — spaní v MŠ

Vystoupení předškoláků na akci Velikonočníjarmark ve kbelském parku

Návštěva kbelské knihovny — téma „Jarní příroda"

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“

Čeká se na vydání nového závazného stanoviska Odboru územního rozvoje MHMP z hlediska územního plánu. Od ledna 2018

místo kbelského stavebního úřadu stanovisko z hlediska souladu s ÚP vydává OÚR MHMP.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Zhotovitel projektové dokumentace odevzdal projekt pro spojené územní a stavební řízení, probíhá doplňování příslušných

závazných stanovisek dotčených správních úřadů k předmětné dokumentaci.
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V příloze předkládáme 3 nabídky společností, které městské části nabízejí výstavbu plynového zdroje tepelné energie o celkovém

instalovaném výkonu 130kW (kotelna pro vytápění objektu tělocvičny) a to včetně zbudování plynové přípojky a připojení na

kotelnu. Kotelna zůstane v majetku dodavatele, který bude následně dodávat teplo. V nabízené ceně tepla za 1 GJ jsou zahrnuty i

provozní náklady, revize, opravy, 24 hodinový servis a splátka investičních nákladů na pořízení kotelny. Smlouva o dodávce tepla

bude uzavřena na dobu 15 let, kdy po uplynutí této doby bude kotelna převedena za cenu 1,- Kč do majetku městské části.

Pronájem místnosti kotelny vítězně firmě bude ošetřen nájemní smlouvou za cenu 1 000,- Kč za rok, kdy tato smlouva o prodeji

tepla bude kdykoli vypověditelná s tím, že v případě výpovědi smlouvy před uplynutím 15 let, uhradí městská část zhotoviteli

zbytkový podíl z ceny kotelny. Uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek dojde k úspoře z celkové ceny výstavby

tělocvičny cca ve výši 2,0 mil. Kč. Předkládané nabídky:

 

 

 

 

      

firma sídlo IČO Cena tepelné Cena tepelné pořadí

energie bez DPH energie vč. DPH

S.V.A. s.r.o. Praha 4 186 26 467 598,- Kč/GJ 688,- Kč/GJ .

Prometheus a.s. Praha 4 630 72 599 490,- Kč/GJ 564,- Kč/GJ 1.

Montservis Praha a.s. Praha 9 005 51 899 583,- Kč/GJ 671,- Kč/GJ
 

Doporučujeme uzavřít příslušnou smlouvu s firmou Prometheus a.s.

usnesem’: Rada

přijímá výše uvedenou nabídku firmy Prometheus a.s. tj. zajištění dodávky a montáže plynové kotelny včetně přípojky na náklad

této firmy, uvedení do provozu a následné dodávání tepla za cenu 564,- Kč/GJ a

společnost předá přesnou specifikaci kotelny, která bude dle této specifikace oceněna znalcem.

pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy

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

Proběhlo rozmístění nových laviček a košů. Také byly vytyčeny místa pro nově vysazovaně stromy a dále probíhají finální terénní

a další drobné úpravy. V poslední fázi rekonstrukce dojde výsadbě keřů a trvalek.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Probíhá vypořádávání se připomínek od jednotlivých dotčených orgánů ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. U etapy

před železničním přejezdem nazvané Rackova zahrada probíhá shromažďování stanovisek.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark

Vsouladu se záměrem týkajícího se vybudování otevřených venkovních sportovišť a požadavků dle Usnesení Zastupitelstva

hlavního města Prahy v příloze předkládáme finální návrh podoby sportoviště, resp. venkovního fitness (tvar, jednotlivé stanice

na hřišti, kvalitu lité gumy, předpokládanou cenu).

usnesení: Rada

souhlasí s finální podobou sportoviště a

ukládá OŽPD vypsat v tomto duchu poptávkové řízení.

Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska

Dne 28.3.2018 proběhlo první jednání vedení MČ s lékaři kupřesnění vnitřního uspořádání nově vzniklých ordinací, zápis

zjednání v příloze. Zhotovitel studie zpracoval další variantu řešení nástavby zdravotního střediska ( varianta č. 4 ) kterou

předkládáme v příloze k rozhodnutí.

usnesení: Rada

souhlasí s variantou řešení budovy č. 4 a po upřesnění skladby vnitřních prostor

ukládá ved. OMIBNH provést poptávkové řízení na projektanta dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení a

dokumentace pro zahájení výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění.

Usnesení č. 992/18/star. - Příspěvek Poliklinice Prosek na LPS

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 byl schválen výdaj ve výši 50 000,- Kč na financování lékařské pohotovostní služby. Návrh

smlouvy byl odsouhlasen představiteli Polikliniky Prosek, může proto být podepsána schválená darovací smlouva a odeslány

finanční prostředky dle smlouvy.

usnesení: Rada

schvaluje dar Poliklinice Prosek ve výši 50.000,- Kč,

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy a

ukládá vedoucímu EO zajistit převod finančních prostředků dle smlouvy.
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Usnesení č.1021/18/0MIBNH - žádost T-Mobile Czech Republic a.s.

Probéhlo poptávkové řízení na vybudování optické sítě v obci Kbely s kritériem výše ceny věcného břemene — služebnosti za

běžný metr položeného optického kabelu s následujícím výsledkem:

 

 

 

 

   

firma sídlo Cena věcného břemena za běžný metr včetně

DPH

T-MOBILE CR a.s. Praha 4 100,- Kč /bm vč. DPH

Vodafone CR a.s. Praha 5 Nepodali nabídku

02 Czech Republic a.s. Praha 4 Odmítli se zúčastnit   

Doporučujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — služebnosti s firmou T — Mobile Czech Republic

a.s. za nabídnutou cenu věcného břemene — služebnosti 100,- Kč/běžný metr vč. DPH, tj . za celkovou cenu 2 760 OOO,- Kč vč.

DPH. Tato smlouva bude rozdělena na jednotlivé etapy, kdy celkové dokončení pokládky optické sítě bude rozděleno do šesti

etap stermínem zahájení duben 2019 a dokončení říjen 2019. Tomuto položení komunikačního zařízení bude předcházet

propojení stávajících kabelů v ulici Mladoboleslavská a připojení objektů v termínu říjen — listopad 2018. Podrobná smlouva o

smlouvě budoucí dle jednotlivých etap včetně sankcí za nedokončení nebo nesplnění podmínek MČ včetně návrhu usnesení na

jednání ZZMČ v příloze.

usnesení: Rada

přijímá nabídku f. T — MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. kvybudování optické sítě vobci Kbely za cenu věcného břemene —

služebnosti ve výši 100,- Kč vč. DPH za běžný metr a

ukládá ved. OMIBNH smlouvu předložit ke schválení na červnovém jednání ZZMČ vč. příloh.

Usnesení č. 1048/18/místostar. - Vznik pobočky MŠ v objektu PRALESa

Proběhlo další informační setkání s vedením mateřských školek a v pátek 13. 4. 2018 se uskuteční s nimi prohlídka prostor MŠ

Prales. Dále v pondělí 23. 4. 2018 proběhne informační setkání se zástupci rodičů a SRPŠ obou školek, kde budou seznámeni

s plánovaným provozem v Pralese.

AK Chytil Mann bylo zadáno zpracování smlouvy o zápůjčce či pronájmu daných prostor.

Je připravena žádost o dotaci na vybavení a případnou úpravu vnitřních a venkovních prostor MŠ Prales.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 1080/18/místostar. - Žádost o zapojem’ se do grantového projektu hl. m. Prahy „100 výročí samostatného

československého státu a 25 let České republiky"

Podány dvě žádosti dle předchozího usnesení Rady. Budeme očekávat výsledek grantového řízení.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 1091/18/ místostar. - Zřízení přípravné třídy v ZŠ

Ředitel Základní školy Kbely žádá o souhlas se zřízením přípravného ročníku pro děti, kterým byl pedagogicko psychologickou

poradnou odložen nástup do první třídy. Maximální obsazenost takové třídy je do počtu 15 žáků. Přípravný ročník se v minulém

období osvědčil.

usnesení: Rada

souhlasí se zřízením přípravného ročníku v ZŠ Kbely.

Usnesení č. 1093/18/místostar. - Navýšení kapacity MŠ Letců

Pověřený zástupce ředitele MŠ Letců žádá o navýšení kapacity MŠ Letců o 6 dětí, které nejen umožní zvýšení možnosti umístit

další kbelské děti, ale také zvýší možnost lepšího pedagogického zajištění. Vedení školky garantuje neproblematické zvládnutí

chodu školky a zajištění výchovné práce.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje navýšení kapacity MŠ Letců o 6 détl’ a

ukládá odd. školství provést náležité administrativní kroky v této věci.


