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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 19. zasedání ZMČ

předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 18. zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných a 3 mimořádných zasedání a

projednala 44 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.

84. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.6.2018

Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení.

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

AK Chytil zaslal drobné připomínky ke smlouvě o výpůjčce, které jsme předali podniku Lesy hl.m. Prahy, které byly

následně akceptovány.

Návrh smlouvy v příloze.

Personální obsazení provozním zaměstnancem je zajištěno. Mzdové náklady však budeme muset vyfinancovat

z našeho rozpočtu, jelikož další provozní zaměstnanec v současné době nezapadá do předepsaných normativů

k pokrytí ze státního rozpočtu.

Zajištění dovozu jídla navrhuji provádět prostřednictvím Farní Charity Neratovice, která má potřebné vybavení— auto.

usnesení: Rada

schvaluje smlouvu o výpůjčce části objektu mateřské školy Prales s organizací Lesy hl. m. Prahy dle předlohy a

pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely

Na druhé jednání konkurzní komise se dostavila uchazečka_,která však nevyhověla. Navrhujeme tedy

okamžitě vyhlásit konkurzní řízení znovu a zahájit veškeré kroky s tím spojené.

Návrh textu Vyhlášení konkurzního řízení v příloze.

Dále navrhuji jmenovat konkurzní komisi dle Vyhlášky č. 45/2005 Sb.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ky Základní školy Praha - Kbely dle textu v příloze a

jmenuje konkurzní komisi v tomto složení:

Ivana Šestáková — předseda, zástupce zřizovatele,

Mgr. Jan Hazlbauer - člen, zástupce zřizovatele, náhradník Ing. Vladimír Olmr,

_člen nebo jiný zástupce dodaný krajským úřadem, jako zástupce krajského úřadu,

Jaroslav Ptáčník - člen, odborník na státní správu, náhradník JUDr. Josef Nykles,

Mgr. Jana Drhová - člen, zástupce ZŠ Kbely, jako pedagogický pracovník, náhradník_

_—člén nebo jiný zástupce za ČŠI,

Jeden ze zástupců rodičů Školské rady:—nebo_-člen, zástupce rodičů

Školské rady

Dále navrhujeme přizvat s hlasem poradním

ukládá starostovi podepsat Vyhlášení a jmenování.

Dále Rada

ukládá odd. školství ve spolupráci s místostarostkou činit potřebné administrativní kroky.

85. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.7.2018

Na tomto zasedání rada projednala 9 nových usnesení.

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

Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro stavební řízení cyklostezky Mladoboleslavská

pro úsek Košařova - Knauf.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava
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Čeká se na uplynutí lhůt a následné vydání stavebního povolení obratiště Kbelský hřbitov. Probíhá podepisování

memoranda sedmi městských částí o podpoře osobní železniční dopravy na podporu železničních projektů městských

částí a zvýšení aktivity hlavního města pro železniční dopravu (text memoranda v příloze).

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu:

Klub STP - Od 27.6.2018 bylo 47 účastníků na rekondiční pobyt v hotelu MAS, k datu 26.8.2018 naplánována další

rekondice — obec Souš.

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pí. Kučerová předkládá Radě výběrové řízení na rekondice Svazu tělesně

postižených Kbely, které vypracovala předsedkyně STP Kbely pí. Zborníková. Rekondice se uskuteční v termínu 26.8. —

1.9. 2018 v hotelu Montanie Souš pro 45 tělesně postižených seniorů Kbe|(viz příloha).

Klub seniorů předkládá Radě „Plán schůzek Klubu seniorů na 2. pololetí 2018 - rok 100. výročí vzniku Československé

republiky"

usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí.

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

Byla instalována informační tabule vedle repliky kapličky ve Vrchlabské ulici — kaplička č. 19 — Kutnohorská. Tabule

informuje o významu Svaté cesty jako celku a podrobně pojednává o Kutnohorské kapličce. Na protější stranu se

instaluje lavička v retro stylu a také se připravuje návrh osvětlení této kapličky.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Průběžně probíhá travní seč, úprava keřových porostů, čištění zámkové dlažby od plevele, pletí zamulčovaných ploch a

záhonů.

Proběhla kompletní výměna starých a poškozených prken v lavičkách před obchody v Katusické ulici. Průběžně probíhá

nátěr zábradlí na jednotlivých místech. Také proběhlo odkopání studny u komunikace Vrchlabská a připravuje se

osazení novými kamennými kvádry. Rovněž proběhl odběr vzorků vody na rozbor z této studny, dále pak z Barbory a

pramene v Centrálním parku. Nyní se čeká na výsledky, resp. zpracování vyhodnocení.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Byla dokončena výstavba stezky mezi Letňany a Kbely podél Toužimské ulice. Stezka zkrátí pěším cestu mezi Kbely a

Letňany a ulehčí hlavní stezce vedoucí centrem parku.

Probíhají dokončovací práce na projektu zabezpečení přechodu pro chodce vMIadoboleslavské ulici v blízkosti

železničního přejezdu včetně přisvětlení. (Sojovická)

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu

Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů pro parkoviště v Semilskě ulici.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)

Dne 14. června byla na Zastupitelstvu hl. m. Prahy projednána změna 23082/10, která obsahuje vypuštění silnic

z lesoparku.

Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark

Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů pro projekt tzv. Krajinného parku Havraňák.

usnesení: Rada

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

Projektant upravuje a doplňuje projektovou dokumentaci dle požadavků stavebního úřadu.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Stavba je dokončena, probíhají revize na veřejném osvětlení dále úpravy a opakovaná dosetí travnatých ploch z

důvodu dosavadního sucha, které komplikuje vzklíčení travního semene na exponovanějších plochách.

Byly osazeny hodiny do Toužimské ulice k centrálnímu parku (před nádraží).

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 703/17/OŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická

Probíhá vypořádání připomínek.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark

Připravuje se předání plochy pro stavbu sportoviště.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie památníku k výročívzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1.

světové války

Bylo dořešeno osvětlení památníku — aktuálně řeší se provedení realizace. Dolad'uje se materiál obrubníku, který by

měl ctít dosavadní použitý materiál a být decentní (bude vymezovat plochu mezi samotným památníkem a okolní

plochou).

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

K poptávce na herní prvky:

Obdrželi jsme nabídky oslovených firem na herní prvky, které přikládáme:

Dřevoartikl, sestava se skluzavkou a pískoviště včetně montáže ............ 106.734,- Kč vč. DPH,

Hřiště.cz, sestava se skluzavkou a pískoviště včetně montáže ............ 243.210,- Kč vč. DPH,

TR Antoš, sestava se skluzavkou a pískoviště včetně montáže .............. 151.548,- Kč vč. DPH,

U variantních nabídek byly posuzovány dražší varianty sestav bez instalace dopadových ploch, jelikož nebyly

v poptávce požadovány. Firma TR Antoš nabízí montáž až během října či listopadu pro zaneprázdněnost.

Navrhuji přijmout nabídku firmy Dřevoartikl spol. s r.o., IČO 26306921, Znojmo.

Jménem pana starosty byla podána žádost o dotaci na vybavení MŠ Prales na HMP.

 

K poptávce na nábytkové vybavení:

Obdrželi jsme nabídky oslovených firem na nábytkové vybavení, které přikládáme.

 

Václav Dlouhý, Brandýs n. L, IČO 67629008, cena vč. montáže ........... 485.476,20 Kč vč. DPH,

dodání v září 2018,

Truhlářství Luxa, Jenštejn, IČO 47044225, cena vč. montáže ............... 536.913,- Kč vč. DPH,

dodání do 8 týdnů — tj. první či druhý týden v září,

M-Interier s.r.o., Praha 9 — Kbely, IČO 25096061, cena vč. montáže 477.769,- Kč vč. DPH,

dodání do konce srpna 2018,

Miloš Zolman, Vestec, IČO 15838030, cena vč. montáže ....................... 504.086,- Kč vč. DPH,

Dodání v srpnu 2018

Preferujeme nejlevnější nabídku firmy M-Interier s.r.o. s dodáním do konce prázdnin. Jde o osvědčenou firmu, která již

spolehlivě dodávala nábytek do naší MŠ a ZŠ.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje nabídku na herní prvky od firmy Dřevoartikl spol. s r.o. za 106.734,- Kč vč. DPH,

schvaluje nabídku na nábytkové vybavení od firmy M-Interier s.r.o. za 477.769,- Kč vč. DPH a dále Rada

pověřuje místostarostku podpisem objednávky na herní prvky a objednávky na nábytkové vybavení.
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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“

Grantová komise posoudila naše žádosti kladně a předala k projednání ZHMP, které 13. 6. 2018 granty schválilo.

Následně nám budou zaslány podklady, smlouva, pokyny k vyúčtování a finanční prostředky.

usnesení: Rada

bere na vědomí a

pověřuje starostu podpisem smluv 5 hl. m. Prahou o dotaci na akce v uvedeném grantovém projektu.

Usnesení č. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely

Do 10. 7. 2018, kdy měly být otevřeny obálky s přihláškami, jsme neobdržely žádnou přihlášku, navíc nebyl

magistrátem hl. m. Prahy jmenován zástupce do konkurzní komise, složení komise tudíž neodpovídalo prováděcí

vyhlášce. Komise nemohla tedy v této věci jednat. Navrhuji proto konkurz zrušit.

Dále navrhuji pověřit Mgr. Květoslava Přibila, který je pedagogem a zástupcem ředitele naší ZŠ, vedením školy a to od

1.8. 2018, kdy odchází současný ředitel, tak aby mohl činit potřebné kroky k plynulému zahájení školního roku.

usnesení: Rada po projednání

ruší konkurzní řízení na výběr ředitele ZŠ Praha Kbely,

pověřuje vedením školy Mgr. Květoslava Přibila od 1. 8. 2018.

Usnesení č. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží

Tajemník informuje Radu:

Správě železniční dopravní cesty, 5.0. byla předána žádost o prodej části pozemků č. parc. 2149/1 a 2149/2 a pozemku

č. parc. 2154 vše v kat. území Kbely (dle předchozích usnesení rady). Dalšíjednání budou následovat.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci

Usnesení č. 1180/18/OV - Změna Územního plánu, společnost Maloja Investment SICAV a.s., areál bývalého PALu

Dne 29.6.2018 podala společnost Maloja Investment SICAV a.s. prostřednictvím městské části podnět na pořízení

změny územního plánu pro pozemky v areálu bývalého PAL a to z VN — nerušící výroba a služby a SP — sloužící sportu

na SV — všeobecně smíšené. Dne 11.7.2018 byla žádost bez stanoviska městské části předaná odboru územního

rozvoje MHMP — viz příloha.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci

ukládá před projednáním podnětu na jednání zastupitelstva, projednat podnět v komisi výstavby.

86. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.7.2018

Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 1097/18/star./0MIBNH - Nákup nového hasičského vozu

Z důvodu neobdržení žádné nabídky navrhujeme vypsání nového výběrového řízení na nákup zásahového

cisternového vozu. Velitel hasičů po projednání zdůvodnění navrhuje upravit délku dodání a sankce za nedodržení

termínu. Obsáhlá důvodová zpráva v příloze.

V příloze jsou zpracovány veškeré podklady pro VŘ.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje vypsání nového výběrového řízení dle předložených podkladů a

pověřuje starostu podpisem, dále

pověřuje místostarostku projednáním s firmou OTIDEA úhradu nasmlouvané částky za provedení VŘ až po dokončení

tohoto nového VŘ a okamžitým zahájením kroků ke spuštění nového VŘ.

87. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16.8.2018

Na tomto zasedání rada projednala 12 nových usnesení.

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

MČ Praha 14 připravila dokumentaci pro doplnění asfaltového povrchu na stávající cestu, která podél jižního okraje

letiště propojuje hloubětínskou bažantnici se Satalicemi. Část se nachází na území Kbel a Satalic. V případě realizace

vznikne dvoukilometrová cyklostezka vhodná i pro bruslaře.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu:
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Klub STP — Od 27.6.2018 byli členové klubu na rekondičním pobytu v hotelu MAS, k datu 26.8.2018 se zúčastnili

přihlášení členové další rekondice v obci Souš.

Klub seniorů K datu 27/6/2018 si vyrazili senioři na vycházku do ekocentra Prales, kde je čekala komentovaná

prohlídka celého objektu a praktické info o nabídce aktivit pro seniory.

I nadále trvá zájem o zapůjčení invalidních potřeb — chodítek a vozíků — kbelskými seniory možnost této služby pro

imobilní kvitována.

K datu 1.10.2018 od 16,30h navrhujeme v rámci svátku Dne seniorů zorganizovat v LD Kbely koncert šansoniérky

Elišky Luftnerové, která zpívá především písně od Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Hany Hegerové a dalších známých

hvězd, které mají právě senioři v oblibě.

(info v příloze).

usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí a souhlasí s uskutečněním akce pro seniory.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Bylo zprovozněno přisvětlení přechodu pro chodce u Leteckého muzea. Probíhá oprava zvýšené křižovatky Toužimská

x Pelnářova u školy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 674/13/OV - Metropolitm’ plán (Územní plán hl.m. Prahy)

Připomínky městské části k návrhu Metropolitního plánu byly dne 18.7.2018 předány odboru územního plánu MHMP.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit

Bezpečnostní ředitel na základě předchozího usnesení, informuje Radu, že dne 02.08.2018 bylo doručeno vyrozumění

2 MV ČR o registraci akce (viz příloha).

Na základě této bylo po prověření AK Chytil a Mann vyhlášeno poptávkové řízení na realizaci kamerového bodu

Bakovská.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Bylo vydáno územní rozhodnutí. Čeká se na nabytí právní moci.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

V informativním seznamu vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 12, nebylo pro tuto změnu uplatněno žádné

nesouhlasné vyjádření (viz příloha — str. 431 — 442 seznamu).

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci.

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

By| proveden stavebně — technický statický průzkum, a výsledky tohoto průzkumu byly předány statikovi. Projekční

kancelář zapracovala připomínky hygieny do návrhu rozmístění ordinací, byl vypuštěn rentgen, doplněn archiv pro

praktické lékaře a místo zákrokového sálku bude sdílená ordinace, kde se mohou střídat neinfekční obory. Následně

toto řešení bylo odsouhlaseno, a práce na projektové dokumentaci pokračují.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 932/2017/OT - Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise Městské části Praha 19

Tajemník

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

— informace projednávaná na BK Senior ve věci rušení nočního klidu obyvateli domu v ulici Hornopočernická

č. 5,

— na základě osobní informace předsedy klubu seniorů Dr. Šeligy a zároveň také člena BK Senior ze dne 13. 8.,

ve výše uvedeném objektu je v noci již naprostý klid.
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— Důvodem tohoto zklidněníjsou následující skutečnosti:

— Skutečně dle hlášení MP navštěvuje tuto lokalitu hlídka 3 x za noc.

— Také p. _věnuje tomuto objektu pozornost přes den.

Přítomnost autohlídky MP i p. _zatím tedy přinesla dobré preventivní výsledky.

usnesení: Rada

s potěšením bere na vědomí aktivitu této skupiny.

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

a podání žádosti o podporu

Ze SFŽP jsme obdrželi kladné posouzeni naší žádosti o dotaci na revitalizaci zahrady naší základní školy. Na

koordinační schůzce se sešli autorka projektu, zástupce zřizovatele, tajemník úřadu. Další setkání bude v září za účasti

zpracovatele resp. podavatele žádosti, kdy si stanovíme postup, které položky z projektu lze zpracovat ještě v letošním

roce a které s ohledem na klimatické podmínky odložit do příštího roku.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Probíhá montáž nábytkového vybavení a výroba herních prvků. Na základě posouzeni rozměrů budoucího hřiště, byla

upravena zakázka na dodávku pískoviště 2 2x2 m na velikost 3x3m.

Na naši žádost o dotaci na vybavení MŠ Prales, i přes příslib, reagovaly radní Ropková a následně přes vedoucího

odboru ochrany životního prostředí, které má v gesci radní Plamínková negativně s tím, že nemají finanční prostředky

a doporučily nám obrátit se na odbor rozpočtu, na který směřovala pochopitelně naše původní žádost.

usnesení: Rada

schvaluje rozšíření nabídky firmy Dřevoartikl spol. s r.o. na větší rozměr pískoviště 3x3m, kdy se cena bude pohybovat

s ohledem na 2,25 násobek původní plochy v hodnotě do 30000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely

Mgr. Přibil se již v červenci, jako běžný zaměstnanec — pedagog ujal funkce přebirajicího vedeni základ ní školy. Zároveň

pracuje i na zajištění výuky od září, tedy dostatečném zajištění pedagogy. S ohledem na odchod celého bývalého

vedení školy včetně všech zástupců, vedoucí školní jídelny a kuchařů či ekonomky, nebylo doplnění sboru žádnou

jednoduchou záležitostí. Od 1. 8. 2018 již jako pověřený ředitel plně spolupracuje jak se SRPŠ, tak Školskou radou.

Radě zbývá stanovit panu řediteli plat od 1. 8. 2018. Vyžádali jsme si návrh platového výměru.

usnesení: Rada po projednání

stanovuje plat ředitele ZŠ Praha Kbely dle přílohy s tim, že osobni ohodnoceni stanovuje od 1. 9. 2018 dle schválených

pravidel pro odměňováni.

Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Výběrové řízení na zhotovitele stavby nově tělocvičny

Dne 14.8.2018 v 10.30 hodin proběhlo otevírání obálek se žádostmi o účast spojené s následným podrobným

hodnocením žádostí. Dále v příloze předkládáme smlouvu o smlouvě budoucí o připojení a zajištění požadovaného

příkonu s provozovatelem sítě PRE distribuce a.s.

usnesení: Rada

bere na vědomí průběh výběrového řízení a

pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o připojení sítě PRE distribuce a.s.

Usnesení č. 1191/18/místostar. - Přehled výjezdu JSDH Kbely za 3/2018 až 8/2018

Velitel JSDH předkládá Radě přehled zásahů jednotky za období od 14. 3. 2018 do 14. 8. 2018 spolu s návrhem odměn

za výjezdy. Podklad v příloze.

Dále přikládáme pochvalný dopis pana starosty MČ Praha — Vinoř za zásah našíjednotky v této městské části.

usnesení: Rada

bere na vědomí přehled zásahů jednotky SDH Kbely,

vyslovuje s potěšením pochvalu odvedené práci našim hasičům,

schvaluje v plném rozsahu návrh odměn dle podkladu velitele a

ukládá OE věc administrativně zajistit.

Usnesení č. 1192/18/BŘ - Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti

Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dne 06.08.2018 obdržel návrh vyhlášky HMP, který by po schválení měl

nahradit současně platnou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy. V konceptu vyhlášky i z důvodové zprávyje patrno, že
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byl převzat osvědčený koncept, který dlouhodobě užívá Městská část Praha 19, kdy jsou jmenovitě uvedeny lokality

vymezující tento zákaz.

Bezpečnostní ředitel tímto předkládá Radě k uvážení vpříloze uvedený koncept vymezující lokality MČ Praha 19,

v nichž bude platit po schválení vyhlášky zákaz požívání alkoholu na veřejnosti.

usnesení: Rada bere na vědomí a

schvaluje předložený koncept vymezující lokality MČ Praha 19, v nichž bude platit po schválení vyhlášky zákaz požívání

alkoholu na veřejnosti s výjimkou akcí schválených městkou částí a

ukládá bezpečnostnímu řediteli, zaslat odpovědnému pracovníkovi HMP k začlenění do připravované vyhlášky

předmětný dokument vymezující lokality MČ Praha 19, vnichž bude platit po schválení vyhlášky zákaz požívání

alkoholu na veřejnosti.

88. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.8.2018

Na tomto zasedání rada neprojednala žádná nová usnesení.

Usnesení č. 1065/18/0MIBNH - Žádost o prodej pozemků firmy DRUPOL

DRUPOL, výrobní družstvo se sídlem V Předním Hloubětíně 8, Praha 9, žádá o odprodej pozemků v k.ú. Kbely

svěřených MČ Praha 19 parc.č. 1990/2 o výměře 290 m2, 1990/10 o výměře 134 m2 a 1990/15 o výměře 18 m2 za cenu

vsouladu s cenovou mapou pro rok 2018 ve výši 3.150,- Kč, tj. za celkovou cenu 1,392.300,- Kč. Předmětné pozemky

leží v areálu družstva DRUPOL.

Manželé_bytem_,žádají o prodej pozemku parc.č. 1990/3 o

výměře 33 m2 za cenu v souladu s cenovou mapou pro rok 2018 ve výši 3.150,- Kč, tj. za celkovou cenu 103.950,- Kč.

Na tomto pozemku stojí část výrobní haly DRUPOLu, který ji manželům _prodává.

usnesení: Rada

revokuje své usnesení ze 77. zasedání Rady, konaného dne 16.3.2018 ve véci ceny uvedených pozemků, stanovuje

cenu dle cenové mapy pro rok 2018 ve výši 3 150,- Kč/m2,

souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kbely parc.č. 1990/2, 1990/3, 1990/10 a 1990/15 za cenu dle CM pro rok 2018 ve

výši 3.150,- Kč/m2,

ukládá OMIBNH zveřejnit záměr prodeje a

pověřuje starostu jeho podpisem.

89. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 10.9.2018

Na tomto zasedání rada projednala 22 nových usnesení.

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

Rada hl. m. Prahy schválila přidělení dotace na dokončení cyklostezky Mladoboleslavská (v úseku od ulice Košařova

směr Knauf) ve výši tři miliony korun. Další prostředky mají být přiděleny městské části Praha-Čakovice na severní část

cyklostezky mezi Čakovicemi a Kbely. Čeká se na schválení Zastupitelstvem HMP.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Dle informace od organizace ROPID dojde ke změně dopravce na lince 302, a to zejména z důvodu zlepšení služeb a

pravidelnosti. Stávající dopravce ABOUT ME s. r.o. má dlouhodobé problémy kvůli nedostatku řidičů.

Dne 20. září proběhne druhý ročník Snídaně na peróně. Během dne by měly probíhat projížd'ky vlakem Regioshárk

svýkládem o plánech rozvoje pražské železnice. Akci opět financuje hl. m. Praha z prostředků na Evropský týden

mobility.

Dne 1. října proběhne pro Kbeláky speciální ukázková jízda trolejbusem s průvodcem. Akci zajišťujeme ve spolupráci

s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Tajemník informuje Radu:

Klub STP - k datu 26.8.2018 se členové klubu zúčastnili týdenní rekondice v obci Souš a informují, že byli velmi

spokojeni, jak s ubytováním, stravou i výlety. Jednalo se prý o vůbec jeden z nejlepších pobytů.

Klub seniorů k datu plánuje klub týdenní ozdravný pobyt do hotelu JEF v Doubici, dále k datu 19,9. se plánuje beseda

s_—policejním historikem na téma historie kriminalistiky.

Probíhají přípravy koncertu v rámci oslav Dne seniorů dne 1.10.2018 od 16,30h v LD Kbely se zpěvačkou Eliškou

Lůftnerovou s repertoárem Edith Piaf, Hany Hegerové a Charlese Aznavoura. Všem seniorům vstup zdarma.
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I nadále trvá zájem o zapůjčení invalidních potřeb — chodítek a vozíků — kbelskýmí seniory možnost této služby pro

imobilní kvitována.

usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí.

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

Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v rámci realizace preventivních aktivit koncipovaných v souladu s Koncepcí

bezpečnosti MČ Praha 19 na léta 2015—2018 a v návaznosti na proškolení žáků prvního a druhého stupně Základní

školy Albrechtická v oblasti první pomoci, aktuálně probíhá jednání s vedením MŠ Albrechtická a MČ Letců ohledně

realizace věkově upravené verze pro děti v předškolním věku.

Dále probíhá závěrečná fáze koncepce klubových a volnočasových aktivit na školní rok 2018/2019, a to včetně

oblíbené série sobotních turnajů v různých zájmových aktivitách, střelecký klub v nejbližší době připravuje dříve

oblíbené paintballové odpoledne, a dále ve spolupráci se ZŠ Kbely by mělo být opět realizováno školní kolo přeboru

škol družstev v šachu, kde kbelská družstva v minulosti slavila úspěchy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Průběžně probíhá čištění zámkové dlažby od plevele bez použití chemie. Upravují se keře. Proběhla velká údržba

herního prvku hrad na hřišti Rožd'alovická (zatmelení, přelazurování).

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Ještě před začátkem školního roku byla dokončena oprava zvýšené křižovatky Toužimská x Pelnářova, která je jedním z

přístupních míst ke škole. Dále probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů k akci Besip Mladoboleslavská —

Sojovická (stavební úpravy a přisvětlení přechodu). V příloze podrobnější informace. Vzhledem k dotčení některých

svěřených pozemků MČ stavbou je potřeba vyslovit souhlas s realizací akce.

usnesení: Rada

bere na vědomí a souhlasí s předloženými úpravami a přisvětlením přechodu a

ukládá OMIBNH vyznačit souhlas s touto stavbou

Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit

Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v souvislosti s registrací dotační akce MV ČR oslovil dne 23.08.2018,

prostřednictvím radního pro bezpečnost Bc. Libora Hadravy, hl. m. Prahu, s žádostí o předběžný souhlas s připojením

kamerového bodu do systému hl. m. Prahy, kdy tento souhlas byl dne 30.08.2018 udělen.

Dále bezpečnostní ředitel na základě předchozího usnesení, předkládá Radě nabídky firem, které vyjádřily ochotu a

zájem kamerový systém v rámci přísných podmínek interních směrnic hl. m. Prahy a grantového projektu Ministerstva

vnitra ČR realizovat (viz příloha — Podklady výběr — Kamerový bod Bakovská). Některé oslovené firmy rovnou sdělily, že

v letošním rocejiž nemají kapacitu případnou zakázku realizovat. Jedná se o nabídky:

1. KH servis a.s.; IČ 45279748; Pražská 810/16, P 10; 330.391; Kč s DPH

2. Vegacom a.s.; IČ 25788680; Novodvorská 1010/14, P 4; 337.205,- Kč s DPH

3. ELSO INDUSTRIAL s.r.o.; IČ 62908383; Na Beránce 2/57, P 6; 338.800,- Kč s DPH

4. DYTRON EUROPE s.r.o.; IČ 48029688; Toužimská 943, P 9; 345.200; Kč s DPH

usnesení: Rada

schvaluje nabídku ve věci dotačního projektu „Kamerový bod Bakovská" od firmy KH servis a.s., IČ 45279748, Pražská

810/16, Praha 10, s realizací za 273.050,78 Kč bez DPH, tj. 330.391,44 Kč s DPH.

pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu

Převážná část stanovisek dotčených orgánů k parkovišti vSemilské ulici je shromážděna. Připravuje se podání na

stavební úřad.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)

Žádné nové informace.



Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark

Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů pro projekt tzv. Krajinného parku Havraňák. Projektant konceptu

parkoviště u Hrušovické ulice zapracovává požadavky na úpravy.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Územní rozhodnutí nabylo právní moci. Probíhá poptávkové řízení na další stupeň projektové dokumentace.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Proběhla kolaudace stavby. Z důvodu extrémního sucha bude tráva opakovaně na některých místech v průběhu října

doseta.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 703/17/OŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická

Čeká se na rozhodnutí o kácení vsousední městské části a také na stanovisko SŽDC, které si vyžádalo úpravy

dokumentace.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Nové jednání komise se nekonalo.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu

Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na profilu zadavatele. V průběhu termínu pro podání nabídky nebyl vznesen

žádný dotaz k zadávací dokumentaci. Otevírání obálek proběhlo 30. srpna.
 

 

Název/obchodnífirma/ Sídlo IČO Nabídková cena Nabídková cena

jméno a příjmení účastníka (bez DPH) (vč. DPH)

lVllKEŠ-CZ, s.r.o. Plzeň 03381587 1.132.970,- 1.370.894,-      
 

usnesem’: Rada

bere na vědomí protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a

po projednání a vzhledem k veřejně zveřejněné výzvě k podání nabídky přijímá nabídku MIKEŠ-CZ, s.r.o. a

pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy (po doložení dokladů prokazujících způsobilost dle zákona o zadávání

veřejných zakázek) s uvedenou firmou za celkovou cenu 1.370.894,— Kč

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark

Vpříštím týdnu budou zahájeny zemní práce. Proběhla korekce grafického návrhu návštěvního řádu. Dále byla

prostřednictvím MHMP objednána požadovaná vstupní cedule fitparku.

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

Zhotovitel projektové dokumentace, která bude společná pro stavební povolení i zhotovitele po konečném upřesnění

vnitřních dispozic pracuje na jednotlivých částech této dokumentace (stavební část, požárně- bezpečnostní řešení

stavby, vzduchotechnika, silno a slaboproud, vytápění a chlazení)

usnesení: Rada

bere na vědomí.

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

a podání žádosti o podporu

Shromažd'ujeme podklady pro realizaci rekonstrukce zahrady ZŠ.

usnesení: Rada

bere na vědomí.
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Usnesení č. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely

V pondělí 3. září byl zahájen nový školní rok a pan ředitel úspěšně zajistil výuku ve všech třídách. Přesto stále shání

nové učitele, tak aby byla posílena kvalita. Stejně tak se to týká nepedágogických pracovníků. Přes velmi složitou

situaci, se Mgr. Přibil ujal své role velmi zaníceně a za pouhý měsíc se mu podařilo stabilizovat jak personál, tak učitele,

ale zejména úplně změnit atmosféru ve škole včetně vazby na SRPŠ á Školskou radu.

usnesení: Rada

bere na vědomí s potěšením a poděkováním panu řediteli ZŠ.

Usnesení č. 1162/18/OMIBNH - EKOSPOL- stavební úpravy komunikací

Komise výstavby upozorňuje na současnou normu šíře chodníku minimálně 2 m. Dle vyjádření odboru životního

prostředí a dopravy se však jedná spíše o rekonstrukci stávajícího stavu a doporučuje vydat souhlas s předloženou

dokumentací s tím, že komunikace Zamašská bude provedena v asfaltobetonověm povrchu.

usnesení: Rada

souhlasí s dokumentací pro vydání stavebního povolení za podmínky provedení komunikace Zamašská

v asfaltobetonověm povrchu o šíři 5,5 m a

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 1202/18/OMIBNH - Optická síť Cznet

Firma Projekting s.r.o. vzastoupení investora Cznet s.r.o. se sídlem Pod Vodárenskou věží 2/271 Praha 8, žádá o

souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemků v k.ú. Kbely svěřených MČ Prha 19 a to jednak v lokalitě |.

sídliště a okolí Billy a jednak v lokalitě bytového soubor Pod Nouzovem.

Komise výstavby po projednání s předloženou dokumentací nesouhlasí vzhledem ktomu, že se jedná o totožně

oblasti, kdejiž městská část uzavřela smlouvu s jiným poskytovatelem telekomunikačních služeb.

usnesení: Rada

v žádném případě nechce ohrozit sjednaný plán o zasíťování absolutně všech obytných a rodinných domů na našem

území. Rada vtéto věci také sepsala smlouvu o smlouvě budoucí. Vedoucí OMIBNH učinil dotaz na dodavatelskou

společnost kompletního zasíťování, zdáli by postup souhlasu svedením společnosti Cznet nebyl důvodem kjejich

odstoupení od smlouvy. Situace dle telefonního rozhovoru vypadá pro Cznet příznivě, avšak Rada

odkládá své rozhodnutí do doby písemného stvrzení souhlasu.

Usnesení č. 1206/18/OMIBNH - Rodinné domy Kbeličky

Investor NATUM s.r.o. předložil projektovou dokumentaci akce „Rodinné domy Kbeličky" na pozemcích v lokalitě mezi

projektem společnosti Skanska a komunikací Hůlkova, kde umisťuje 57 rodinných domů s komunikačním napojením na

komunikaci Hůlkova. Sohledem na skutečnost, že do projektu jsou zapracovány požadavky dané komisí výstavby

předchozímu žadateli, komise doporučuje radě vyslovit se záměrem výstavby 57 rodinných domů včetně

infrastruktury, souhlas.

usnesení: Rada

souhlasí s předloženou dokumentací výstavby 57 rodinných domů včetně infrastruktury na pozemcích v k.ú. Kbely

parc.č. 1937/1, 1937/63, 1938/2, 1938/4, 1939/1, 1939/17, 1999/1, 1999/2 a 2001 a

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 1209/18/OMIBNH - Optická síť T-Mobile - sloupky ZB a PODB

Bohemiatel s.r.o. v zastoupení investora T-Mobile v rámci uzavřené smlouvy o zasíťování Kbel, žádá o souhlas

s umisťováním sloupků ZB (zákaznický bod) o velikosti 1408x106x98 mm a PODB (distribuční bod) o velikosti

1600x550x350 mm. Sloupky ZB budou umisťovány v rozsahu vždy jeden pro čtyři rodinné domy (viz vzor ul. Vitíkova),

sloupky PODB budou v počtu cca 25 ks rozmístěny po Kbelích dle potřeby.

usnesení: Rada

souhlasí s umisťováním sloupků ZB a PODB dle předloženého návrhu,

ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

ukládá místostarostovi Olmrovi a vedoucí OŽPD projednat s firmou Bohemiatel a T-Mobile technické a administrativní

pod robnosti akce.

Usnesení č. 1210/18/0ŽPD - Výměna osvětlenív parku

Proběhlo poptávkové řízení na výměnu a částečnou přeložku starých stožárů veřejného osvětlení v parku u rybníka.

V příloze jednotlivé položky materiálu a prací.

Název/obchodnífirma/ Sídlo ICO Nabídková Výsledné

jméno a příjmení účastníka cena pořadí

 

       



11

 

 

 

 

(bez DPH) nabídek

Elektroštika, s.r.o. Praha 4 - Nusle 48041122 228 230,- 3.

Jiří Koubský Praha 21 — Újezd nad Lesy 47599812 205 404,- 2.

Petra Vašinová Praha 9 - Koloděje 49255941 194 060,- 1.       
usnesení: Rada

bere na vědomí výsledky poptávkového řízení a

přijímá nabídku od Petry Vašinové, která podala nejvýhodnější nabídku a

pověřuje OŽPD podpisem objednávky s uvedeným podnikatelem za celkovou cenu 194 060,- Kč, bez DPH. Cena vč.

DPH 234 813,- Kč.

Usnesení č. 1211/18/místostar. - Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Letců

Vedení mateřské školky žádá zřizovatele o povolení výjimky ze stanoveného počtu dětí ve třídách MŠ Letců z 24 na 28.

Kapacita školky se tím zvýší o 28 dětí. Žádost v příloze.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje navýšení počtu dětí ve třídách MŠ Letců z 24 na 28 a

ukládá odd. školství usnesení sdělit příspěvkové organizaci, popř. učinit příslušně administrativní kroky.

Usnesení č. 1212/18/místostar. - Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Albrechtická

Vedení mateřské školky žádá zřizovatele o povolení výjimky ze stanoveného počtu dětí ve vyjmenovaných třídách MŠ

Albrechtická dle přílohy — žádosti.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje navýšení počtu dětí v uvedených třídách MŠ Albrechtická dle žádosti.

ukládá odd. školství usnesení sdělit příspěvkové organizaci, popř. učinit příslušně administrativní kroky.

Usnesení č. 1214/18/0KS, místostar. - Odpuštění nájmu na akci Onkologického volnočasového centra

Zástupce spolku Onkologického volnočasového centra se obrací na Radu s žádosti na odpuštění nájmu za sá| Lidového

domu na akci, kterou hodlají uspořádat 21. 10. 2018. Tento spolek pořádá setkání dětí rodičů, kteří proděli léčbu,

opakovaně každým rokem a naše městská část jim vždy s úctou vyjde vstříc.

Žádost v příloze.

usnesení: Rada

schvaluje odpuštění nájmu za využití sálu Lidového domu na akci pořádanou Onkologickým volnočasovým centrem zs

na akci pořádanou 21.10.2018.

ukládá OE ve spolupráci se správcem LD Jiřím Bradáčem věc zajistit.

Usnesení č. 1218/18/místostar. - Vznik Základní umělecké školy Kbely

Na základě jednání SRPŠ, Školské rady, zástupců rodičů a vedení školy byl zjištěn enormní zájem o kroužky pro školní

děti. Městská část přispívá na kroužky v Lidovém domě i ve škole, avšak zájem je tak velký, že se musí děti odmítat.

Navícje zájem i o kroužky malby či jiné umělecké činnosti. Pan ředitel ZŠ se spojil s magistrátem a ten navrhuje postup

— zvolení přípravného výboru, který připraví jak legislativní a technické parametry a následně se požádá o zřízení

příspěvkové organizace základní umělecká škola Kbely.

usnesení: Rada po projednání

schvaluje záměr zřízení základní umělecké školy a

pověřuje místostarostku ve spolupráci s ředitelem základní školy sestavením přípravného výboru a zahájením

ad ministrativních kroků v této věci.


