Z8-3-20

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19 pro 8. mimořádné zasedání ZMČ

předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 6. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 5 řádných a 9 mimořádných zasedání a
projednala 126 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.
29. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 4.12.2019
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba zdravotního střediska
Důvodová zpráva:
Vsouvislosti s přípravou projektové dokumentace nástavby zdravotního střediska, a to projektování kanalizačních
přípojek nástavby, byla zjištěna havárie stávající splaškové kanalizační přípojky v ul. Bakovské a ul. Železnobrodské.
Tato havárie byla potvrzena prohlídkou televizním inspekčním systémem (TIS) v rozsahu 148 m jednotné kanalizace
DN 450, DN 1500, umístěné v ulicích Bakovská a Železnobrodská, Praha 9 — Kbely.
Prohlídku provedla spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25656635, se sídlem Na rozhraní 1, 180 00 Praha 8,
dne 24. 10. 2019.
Na základě tohoto výstupu jsme se poptali spol. GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280
02 Kolin |||., která zaslala nabídku na provedení havarijní opravy splaškových kanalizačních přípojek. Celková částka
opravy dvou kanalizačních přípojek - 1 101 436,50 K6 bez DPH.
Příloha č. 1 — protokol 2x, nabídka

usnesení: Rada
schvaluje nabídku spol. GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. na provedení
havarijní opravy splaškové kanalizační přípojky v ul. Bakovská a ul. Železnobrodská (zdravotní středisko) za celkovou
částku 1 101 436,50 Kč bez DPH a
pověřuje místostarostu Ing. Olmra podpisem objednávky

Usnesení č. 417/19/Ing. Petráň - Nezbytné zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky -

Důvodová zpráva:
lng. Petráň po projednání sp. Buršíkem předložil požadavek na nezbytné zajištění provozuschopnosti výpočetní
techniky.

usnesení: Rada
schvaluje pořízení:

Z rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2019:
Odhadní cenyjsou uvedeny vč.DPH
Předběžný cenový průzkum zakázky proveden 15. 10. 2019

Náhrada DC serveru — HW
Operační systém
Instalace, migrace

Náhrada DC serveru na školce (19-DC3) — HW
Operační systém

121.000,- K6
21.780,- Kč
14.520,- Kč

181.500,- Kč
21.780,- Kč

Instalace, migrace

14.520,- Kč

Povýšení AD na novou verzi — licence pro přístup k doméně na server 2019
WSUS+Cobian; Virtuální server (oddělení role od DC serveru) - licence

64.130,- K6
21.780,- Kč

Práce
CELKEM

19.360,- K6
480.370,-Kč

Dne 19.11.2019 ve 10:20 hod. byla zveřejněna poptávka na
https://www.praha19.cz/documents/verejne zakazky p19.htm| a zároveň rozeslána níže uvedeným specializovaným

firmám s následujícími požadavky (viz příloha1):

Hardware:

A)

Server DC specifikace:

HPE DL380 GenlO 4110 1P 16G SSFF WW Svr

HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
2x HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD
2x HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support

Záruka na 36 měsíců
B)

Server DC 2 specifikace:

HPE DL360,GEN 10 1x CPU

2x HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
2X HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support

Záruka na 36 měsíců
Software:
3x Operační systém Windows 2019 Server,
1x Licence CAL pro přístup 80 uživatelů k doméně server 2019
Služby:
Instalace nových serverů do prostředí MČ P19,
Migrace stávajícího řešení na nový HW
Povýšení domény na Windows Server 2019
Instalace operačního systému na virtuální server a konfigurace WSUSu, včetně migrace klientů ze stávajícího WSUS.

CENOVÉ NABÍDKY POPTÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ (viz přílohaZ — protokol o otevírání obálek s nabídkami ze
dne 2.12.2019):
NABÍDKA 1) Computer Help, spol. s. r.o. ze dne 25.11.2019 v 13:57 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 447.300,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

541.233,- Kč

Viz příloha 2a

NABÍDKA 2) INOWIT a.s. ze dne 25.11.2019 v 11:52 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 464.490,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

562.033,- Kč

Viz příloha 2b
NABÍDKA 3) Your System, spol.s. r.o. ze dne 25.11.2019 v 16:03 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 391.800,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

474.078,- Kč

Viz příloha 2c

NABÍDKA 4) INDRA Czech Republic s. r. o. ze dne 27.11.2019 ve 15:38 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 499.400,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

604.274,- Kč

Viz příloha 2d

NABÍDKA 5) PER4MANCE s. r.o. ze dne 26.11.2019 ve 15:30 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 414.220,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

501.206,- Kč

Viz příloha 2e

NABÍDKA 6) MENZO, a.s. ze dne 25.11.2019 ve 12:03 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 399.270,-Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

483.116,70,- Kč

Viz příloha 2f
Dle uvedeného se jevíjako nejvýhodnější nabídka - NABÍDKA 3) Your System, spol. s r.o.
V příloze předkládáme návrh kupní smlouvy prověřený AK Chytil a Mann.

unesení: Rada

schvaluje „Důvodovou zprávu" a
schvaluje nákup:
Hardware:

A)

Server DC specifikace:

HPE DL380 GenlO 4110 1P 16G SSFF WW Svr

HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
2x HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD
2x HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support

Záruka na 36 měsíců
B) Server DC 2 specifikace:
HPE DL360,GEN 10 1x CPU

2x HPE 500w FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
2x HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support

Záruka na 36 měsíců
Software:
3x Operační systém Windows 2019 Server,
1x Licence CAL pro přistup 80 uživatelů k doméně server 2019
Služby:
Instalace nových serverů do prostředí MČ P19,
Migrace stávajícího řešení na nový HW
Povýšení domény na Windows Server 2019
Instalace operačního systému na virtuální server a konfigurace WSUSu, včetně migrace klientů ze stávajícího WSUS.

u vítězné firmy Your System, spol. s r.o. za celkovou cenu vč. DPH 474.078,-Kč a
schvaluje právně prověřenou kupní smlouvu,
pověřuje starostu podpisem právně prověřené kupní smlouvy.
Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami bude smlouva - objednávka
1.

zanesena do ručně psané evidence objednávek

2.

a uveřejněna v registru smluv (dle zák. o registru smluv)

30. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 11.12.2019
Na tomto zasedání rada projednala 8 nových usnesení.
Usnesení č. 418/19/Ing. Petráň - Nezbytné zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky — Software, služby -

CHCHCH
Důvodová zpráva:
Ing. Petráň po projednání sp. Buršíkem předložil požadavek na nezbytné zajištění provozuschopnosti výpočetní
techniky.

usnesení: Rada
schvaluje pořízení:

Odhadní cenyjsou uvedeny vč. DPH
Předběžný cenový průzkum zakázky proveden 15. 10. 2019
Software:
2x Operační systém Windows 2019 Server
70x Licence Windows 10 Pro GOV

58.000,-Kč
400.000,-Kč

Služby:
2x Instalace systému Windows 2019 server do virtuálního prostředí MČ P19
2x Migrace stávajícího řešení na nové, zrušení starých serverů

36.000,-Kč
11.000,-Kč

ODHAD CELKEM

505.000,-Kč

Dne 27.11.2019 v 18:31 hod. byla zveřejněna poptávka na
https://www.praha19.cz/documents/verejne zakazky p19.htm| a zároveň rozeslána Gti níže uvedeným
specializovaným firmám s následujícími požadavky (viz přílohal):

Specifikované položky pro ÚMČ Praha 19

Software:
2x Operační systém Windows 2019 Server,
70x Licence Windows 10 Pro GOV
Služby:
2x Instalace systému Windows 2019 server do virtuálního prostředí MČ P19
2x Migrace stávajícího řešení na nové, zrušení starých serverů

CENOVÉ NABÍDKY POPTÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ (viz přílohá2 — protokol o otevírání obálek s nabídkami ze
dne 9.12.2019):
NABÍDKA 1) Computer Help, spol. s. r.o. ze dne 28.11.2019 v 14:58 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 451.530,-Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

546.351,- Kč

Viz příloha nabidkal

NABÍDKA 2) INOWIT a.s. ze dne 2.12.2019 v 10:55 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 502.000,-Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

607.420,- Kč

Viz příloha nabidkaZ

NABÍDKA 3) Your System, spol. s. r.o. ze dne 2.12.2019 v 7:33 hod.
Cena za nabízené řešení v K6 bez DPH: 413.000,—K6
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

499.730,— Kč

Viz příloha nabidka3
NABÍDKA 4) INDRA Czech Republic s. r. o. ze dne 5.12.2019 ve 11:02 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 499.800,-Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:
Viz příloha nabidka4

604.758,- Kč

NABÍDKA 5) PER4MANCE s. r.o. ze dne 1.12.2019 ve 16:50 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 439.000,—Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

531.190,- Kč

Viz příloha nabidka5

NABÍDKA 6) MENZO, a.s. ze dne 25.11.2019 ve 12:03 hod.
Cena za nabízené řešení v Kč bez DPH: 540.300,-Kč
Cena za nabízené řešení v Kč včetně 21 % DPH:

653.763,— Kč

Viz příloha nabidkaG
Dle uvedeného se jevíjáko nejvýhodnější nabídka - NABÍDKA 3) Your System, spol. s r.o.
V příloze předkládáme návrh kupní smlouvy prověřený AK Chytil a Mann.

unesem’: Rada
schvaluje „Důvodovou zprávu"
a schvaluje nákup:

Software:
2x Operační systém Windows 2019 Server,
70x Licence Windows 10 Pro GOV
Služby:
2x Instalace systému Windows 2019 server do virtuálního prostředí MČ P19
2x Migrace stávajícího řešení na nové, zrušení starých serverů
u vítězné firmy Your System, spol. s r.o. za celkovou cenu vč. DPH 499.730,-Kč a
schvaluje právně prověřenou kupní smlouvu,
pověřuje starostu podpisem právně prověřené kupní smlouvy.
Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami bude smlouva - objednávka
1. zanesena do ručně psané evidence objednávek

2.

a uveřejněna v registru smluv (dle zák. o registru smluv)
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Usnesení č. 419/19/OE - Poskytnutí příspěvku na vybavení ZŠ Kbely

Důvodová zpráva:
Základní škola Kbely žádá o příspěvek na pořízení vybavení — interaktivní obrazovky, tabule a projektory k výuce
logopedie a doplném’ vybavení na nové budově (žádost v příloze).

usnesení: Rada
schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠ Kbely na vybavení učeben ve výši 258 200,- K6. Výdaje jsou kryty schváleným
rozpočtem v paragrafu 3113.

Usnesení č. 425/19/místostar. - Nákup výjezdových světel pro hasiče
Velitel jednotky Dobrovolných hasičů Kbely předkládá Radě návrh na zakoupení výjezdových světel pro potřeby avíza
při výjezdu hasičských aut na zásah, a to do Vrchlabské ulice, tato návěstidla jsou velmi důležitým bezpečnostním
prvkem zejména v souvislosti se skutečností, že do ulice Vrchlabská není dostatečný výhled.
Navržena jsou bezdrátová světla na dobíjení ze solárních panelů, neboť kabelová varianta je s ohledem na nutnost
výkopů a překopu frekventované Vrchlabské velmi drahá. Tuto variantu jsme poptávali již před několika lety. Nabídky
se tehdy pohybovaly okolo 550 tis. Kč.
Nabízená varianta v příloze je od firmy, která dle pátrání po dalších nabídkách, byla zjištěna, že je jedinou firmou
nabízející bezdrátovou variantu.
usnesení: Rada
souhlasí s pořízením světelných návěstidel od firmy DYNASIC za 109.607,- Kč bez DPH, tj. 132.624,47 Kč s DPH a
pověřuje místostarostku podpisem objednávky.

31. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 15.12.2019
Na tomto zasedání rada neprojednala žádné nové usnesení.
Usnesení č. 1007/18/místostar. - Žádost o souhlas s podáním přímé žádosti o dotaci 2 min. ŽP prostřednictvím SFŽP

a podání žádosti o podporu (Zahrada ZŠ Albrechtická)
Dnes 16. 12. 2019 v 10:10 hod provedla komise pro otevírání obálek otevření doručené obálky s nabídkou na zakázku
Revitalizace školní zahrady v EVVO stylu v ZŠ Praha — Kbely — lesní biotop s pramenem. Otevírání byl přítomen i Mgr.
Chytil a nebyly shledány žádné závady v podání nabídky. Postupujeme tedy Radě k posouzení dané nabídky. Pokud
bude nabídka schválena a uzavřena smlouva s dodavatelem, budeme moci přistoupit k dalším potřebným krokům,
které byly podmínkou k výzvě na podpis smlouvy se SFŽP o poskytnutí dotace.
Protokol o otevírání obálek v příloze č. 1.
Kompletní nabídka firmy Chemgarden s.r.o., Božanovská 2098, 193 00 Praha 9, IČO 03692116 za 471.549,20 K6 bez
DPH, tj. 570.574,53 Kč s DPH k nahlédnutív příloze č. 2.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje nabídku firmy Chemgarden s.r.o. za 471.549,20 K6 bez DPH, tj. 570.574,53 Kč s DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále
ukládá místostarostce učinit další kroky k podpisu smlouvy se SFŽP o poskytnutí dotace kakceptované žádosti o
podporu č. 034411861.

32. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.12.2019
Na tomto zasedání rada projednala 14 nových usnesení.
Usnesení č. 33/10/OŽPD — Městská hromadná doprava

Důvodová zpráva:
Probíhá stavba zastávky „Kbelský pivovar". Investorem je TSK hl. m. Prahy. Prozatím byla vybudována nástupní
zastávka ve Vrchlabské ulici. Stavba zastávkového zálivu v ulici Mladoboleslavské se zdržela kvůli chybějícímu podpisu
na přeložku kabelu ze strany PRE.
Rada hl. m. Prahy schválila výběr dodavatele na veřejnou zakázku týkající se úpravy prostoru před kbelským hřbitovem
- obratiště.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 303/15/0ŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“

Důvodová zpráva:
Byly zpracovány sadové úpravy pro jižní část parku a zpracovává se rozpočet. Zároveň se připravuje vyhlášení výzvy na
stavební práce. Akce je součástí stavby parkové stezky k Mladoboleslavské ulici.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.

6
Usnesení č. 44/18/0T/0ŽPD - Výstavba dalši části kolumbária na kbelském hřbitově včetně konceptu rozvoje
celého hřbitova

Důvodová zpráva:
Rada hl. m. Prahy na svém 40. zasedání konaném dne 2.12.2019 rozhodla o dodavateli k výstavbě „Obratiště kbelský
hřbitov"(víz příloha). Tato informace je významná i pro záměr rekonstrukce kbelského hřbitova. V novém roce MČ
opětovně požádá o investiční dotaci, které má v zásobníku investičních akcí.

usnesení: Rada
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a
ukládá vedoucímu EO Ing. lllovi znovu zažádat o dotaci na rekonstrukci kbelského hřbitova.

Usnesení č. 80/18/0T— Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Taiemník informuje Radu:

Členům skupiny Seniorjsou průběžně zasílány informace o protiprávní činnosti tzv. šmejdů a tajemník na schůzkách
Klubu seniorů i STP upozorňuje na tyto opakované i nové záludné aktivity.
Zlepšení osvětlení u autobusové zastávky u čp. 301 (Mladoboleslavská x Hůlkova)

OŽPD informu'e Radu:
Provizorní lampa přisvětlující chodník - byla zřízena
-

zeleň se prosvětlila a upravila a lehce jsme srovnali nerovnosti zeminou, na jaře bude oseto travním
semenem a možná vysadíme nějaký ten kvetoucí keřík

usnesení: Rada
s potěšením bere výše uvedenou aktivitu této skupiny na vědomí

Usnesení č. 254/19/0ŽPD/0T - Pořízení vozidla

Důvodová zpráva:
Ze Státního fondu životního prostředí ČR byla obdržená zpráva o akceptaci žádosti o podporu, čeká se na doručení
rozhodnutí ministra životního prostředí.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 316/19/OŽPD — Dobíjecí stanice
Důvodová zpráva:
U dobíjecích stanic od ČEZ probíhá připomínkování návrhu smlouvy.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 345/19/místostarosta - Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ

Důvodová zpráva:
Byla zveřejněna výzva kpodání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele služeb - zpracování
projektové dokumentace stavby ve stupni společné dokumentace (DUR+DSP), vč. projednání společné projektové
dokumentace (DUR+DSP) s příslušným stavebním úřadem a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, a zpracování projektové dokumentace DZS a výkon AD na stavbu „Víceúčelové hřiště s atletickou dráhou při
ZŠ Albrechtická, Praha 19". Termín pro otevírání obálek byl stanoven na 30. ledna.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 427/19/OT - Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, realizovaná
orgánem MHMP

Důvodová zpráva:
Tajemník úřadu informuje Radu, že ve dnech 10.12.2019 — 13.12.2019 probéhla u ÚMČ Praha 19 kontrola výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, realizovaná orgánem MHMP, a to se závěrem „Kontrolující
správní orgán konstatuje, že úroveň výkonu přestupkové agendy u kontrolovaného správního orgánu lze považovat za
dobrou. Na základě výsledku kontroly není nutno přijímat opatření."
usnesení: Rada
bere na vědomí informace tajemníka úřadu vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení.
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Usnesení E. 430/19/OMIBNH - Rekonstrukce vodovodni přípojky Domousnická 642, Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Na základě kontroly odběrného místa Domousnická 642 za účelem výměny patního vodoměru společností PVK a.s.,
byla zjištěna závada na vodoměrné soustavě (patní vodoměr) spočívající v korozi přívodu.
Tato závada byla potvrzena doručenou Výzvou k odstranění závad na vodoměrné soustavě zaslanou společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, dne 19.09. 2019.

Na základě tohoto výstupu a z důvodu možný dalších nákladů (prasknutí vodovodní přípojky vzhledem k rozsáhlé
korozi) související s opravou, jsme poptali spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25656635, se sídlem Ke Kablu
971/1, 102 00 Praha 10, která zaslala nabídku na provedení havarijní opravy vodoměrné soustavy. Celková částka
opravy vodoměrné soustavy — 111 511,30 Kč bez DPH.
Příloha č. 1 — doručená Výzva k odstranění závad, Poptávka + nabídka

usnesení: Rada
schvaluje nabídku spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
na provedení havarijní opravy vodovodní přípojky v ul. Domousnická 642 za celkovou částku 111 511.30 Kč bez DPH a
pověřuje vedoucí OMIBNH podpisem objednávky

Usnesení E. 434/19/OMIBNH - Vyhodnocení poptávky — Rekonstrukce bytu 2+1, Toužimská 661 byt č. 6

Důvodová zpráva:
Vsouvislosti s průběžnou celkovou rekonstrukcí volných bytů byla vytvořena poptávka na rekonstrukci bytu č. 6 o
velikosti 2+1 v Toužimské ulici č.p. 661
Termín realizace — 01/2020.
Bylo osloveno 6 firem, z čehož 1 na poptávku nereagovala (firma Mlátek a spol.) a 3 se výběrového řízení nezúčastní

z důvodu nedostatku kapacity (firma JUMAR s.r.o., firma TSREKO s.r.o., a firma INGBAU CZ s.r.o.).
Došlé nabídky byly otevřeny Komisi pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Stavební Praha s.r.o.

24316041

516.144,97,- Kč

593.566,72,- Kč

Vladimír Buchtela

45266794

280.024; KČ

322.028; KČ

Příloha č. 5 — nabídky, zápis Komise pro otevírání nabídek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem firmu Vladimír Buchtela, IČ 45266794, se sídlem V Bokách III 42/10, Praha 5 — Hlubočepy, 152 00
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou.

33. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.1.2020
Na tomto zasedání rada projednala 20 novy’ch usnesení.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD - Městská hromadná doprava

Důvodová zpráva:
OŽPD zaslal organizaci ROPID první vyhodnocení změn MHD. Organizaci ROPID byl předán požadavek občanů na

zvýšení počtu spojů linky 182 ve Kbelích.
Od 6. ledna je zrychleno spojení linkou 201 na metro Rajská Zahrada cca o dvě minuty. Linka nezajíždí do zastávky
Satalická obora.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení E. 1154-2/18/OMIBNH - Tělocvična ZŠ Albrechtická

a)

Důvodová zpráva - změnové listy
Závěry kontroly změnových listů očekáváme do konce měsíce ledna r. 2020.

b)

Důvodová zpráva - změnový list č. 25 - pořízení basketbalových košů - CHCHCH
V rámci změnové listu č. 25 uvádí firma GEOSAN GROUP a.s. cenu basketbalových košů 615 600,- Kč bez DPH
tj. 744 876,- Kč vč. DPH. Dodavatel košů nabízí toto zařízení za cenu 440 000,- Kč bez DPH tj. 532 400,- Kč vč.
DPH. Ze změnového listu není zřejmé, co tvoří rozdíl vceně tohoto zařízení oproti nabídce dodavatele

basketbalových košů.
c)

Důvodová zpráva - změna termínu dokončení stavby — BOZP - CHCHCH
Na základě probíhajících kontrolních dnů a postupu výstavby tělocvičny ZŠ Albrechtická zhotovitel informoval
o změně termínu dokončení stavby. Stavba bude dokončena do 30. 4. 2020. V návaznosti na toto posunutí
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termínu dokončení požádal Ing. Petr Bukovský, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 —
Smíchov o prodloužení smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.
Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu 14 měsíců, tedy do 6. 2. 2020. Dodatkem bude prodloužena Příkazní
smlouva o dobu od 7. 2. 2020 do doby předání stavby do 30. 4. 2020 za stejných platebních podmínek.

Platební podmínky— 3 měsíce (12 týdnů), úhrada měsíčně 14 520 Kč vč.DPH : celkem 43 560 Kč vč. DPH
Příloha č. 1 — žádost, návrh dodatku č. 1"

usnesení: Rada k bodům:
a)

bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě,

b)

požaduje od dodavatele basketbalových košů a zhotovitele stavby předložení s podrobných rozpočtů včetně
soupisu dodatečných prací souvisejících sjejich dodávkou a instalací,

c)

schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce — činnost koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP) k provedení stavby „výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely — Albrechtická"
uzavřený 5 Ing. Petrem Bukovským, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 — Smíchov.
Dodatkem se prodlužuje doba výkonu BOZP o 3 měsíce za stejných platebních podmínek, tedy za částku
14 520 Kč vč. DPH měsíčně : celkem 43 560 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem právně prověřeného
dodatku.

Usnesení č. 1218/18/místostar. - Vznik Základní umělecké školy Kbely
Důvodová zpráva:
Byla podepsána a odeslána žádost včetně podkladů (ŠVP, zřizovací listina) o zápis do rejstříku škol na rozšíření o ZUŠ.
usnesení: Rada

bere na vědomí postup v této věci.
Usnesení č. 146/19/místostar., OMIBNH - Oprava kotle na Úřadu MČ Praha 19, Semilská a kotelny Borovnická 476

Důvodová zpráva:
Spol. Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ 63072599, se sídlem U Plynárny
500, 140 00 Praha 4 provedla po skončení topné sezony 2018/2019 opravu kotlů v počtu 2 ks na Úřadu MČ Praha 19

vSemilské 43 (došlo kvýměně kotlů kus za kus) a kotelna v Borovnické 476 (DPS) byla kompletné zrekonstruována
včetně výměny radiátorů vjednotlivých bytech. Následně byly se spol. Prometheus, energetické služby a.s. uzavřeny
smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie v těchto kotelnách.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou důvodovou zprávu.

Usnesení č. 154/19/místostar. - Dotace - VFP z rozpočtu MČ Praha 19 pro rok 2019
Koncem roku doběhla ještě některá vyúčtování. Tyto nyní prochází kontrolou, tak abychom
mohli na základě výsledků posuzovat žádosti pro rok 2020. V souladu stěmito kontrolami byl osloven dopisem pan
Kamil Podlaha, aby zodpověděl některé skutečnosti, které ovlivňují smluvní či dotační vztah spolku S.S.V., který vede,

vůči naší MČ.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.

Usnesení č. 164/19/OMIBNH -_- žádost o odkoupení (směnu) pozemku parc. č. 1700/1 k. ú. Kbely, obec
Praha - CHCHCH

Důvodová zpráva:

Dne 14.2.2019 požádala paní _, vzastoupení manžela _
—

o směnu pozemku par. č. 1700/1 k.ú. Kbely svěřeného

městské části Praha 19. Důvodem je scelení pozemků parc. č. 1700/1 a 1700/2 k.ú. Kbely pro budoucí výstavbu

rodinného domu. Nabízený pozemek ke směně ve vlastnictví paní—je parc. č. _k.ú. Kbely, který se
nachází v centrálním parku.
Byl vypracován geometrický plán pro změnu hranic pozemku

(oddělení chodníku z pozemku parc. č. 1700/1 k.ú.

Kbely, obec Praha). Nové má pozemek parc. č. 1700/1 k.ú. Kbely, obec Praha výměru 96 m2. 2 nového geodetického
zaměření vyplývá, že plocha pozemku pro prodej je o 62m2 menší. Cena parc. č. 1700/1 je 632.640,- Kč, cena parc. č.

_je 325.490,- Kč. Platba bude řešena zápočtem, kdy po zápočtu jednotlivých částek, kdy se paní—
zavazuje zaplatit částku 307.150,-Kč do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 6.12.2019 d023.12.2019.

usnesení: Rada

9
schvaluje smlouvu o směně pozemků parc. č. 1700/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Kbely, obec Praha, vzniklý geometrickým
plánem č. 1634-316/2019 pro zménu hranice pozemku vyhotoveným společností TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce
s.r.o., k. ú. Kbely, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 19 za pozemek parc. č. _o výměře

182m2v k. ú. Kbely, obec Praha ve vlastnictví_ Cena parc. č. 1700/1, o výměře 96 m2, k. ú. Kbely, obec

Praha je 632.640 Kč, cena parc. č. _ k. ú. Kbely, obec Praha je 325.490 Kč. Platba bude řešena zápočtem, kdy po
zápočtu jednotlivých částek se paní _ zavazuje Městské části Praha 19 zaplatit částku 307.150 Kč do 30 dnů
po podpisu kupní smlouvy a
souhlasí s předložením materiálu na jednání Zastupitelstva a
doporučuje Zastupitelstvu přijmout usnesení dle návrhu.

Usnesení č. 385/19/0KS,0MIBNH - Inventarizace majetku za rok 2019

Důvodová zpráva:
Dne 6. 1. 2020 proběhlo proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí a byly předány inventární seznamy pro
provedení inventarizací. V současné době dílčí inventarizační komise předávají OMIBNH zpracované protokoly.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou Důvodovou zprávu

Usnesení č. 406/19/místostar. - Zpráva ČŠI + vyjádření ZŠ
Těsně před Vánoci jsme obdrželi Zprávu a protokol o kontrole ČŠI včetně připomínek a námitek ZŠ a jejich následné
vypořádání. Na základě toho bylo po Novém roce panu řediteli uloženo zpracování nápravných opatření, které ještě
v předstihu řádně zpracoval a kompletni materiál předkládáme v příloze č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
usnesení: Rada po projednání
bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole ČŠI, připomínky ke zprávě a námitky k protokolu od ZŠ,
vypořádání připomínek a námitek od ČSI a vypracovaná či splněná nápravná opatření a
ukládá pověřenému panu řediteli Mgr. Bc. Přibilovi plnit uvedená nápravná opatření a
stanovuje termin kontrolního přezkoumání plnění nápravných opatření zřizovatelem na 30. 6. 2020.

Usneseni č. 431/19/OMIBNH - Prodej garáže vosobním vlastníctví na pozemku MČ Praha 19 Kbely, parc.č. 152,
číslo garáže 34

Důvodová zpráva
Zaslán přípis vypracovaný AK Chytil.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení č. 432/19/0MIBNH - Prodej garáže v osobním vlastnictví na pozemku MČ Praha 19 Kbely, parc.č. 139,

Důvodová zpráva
Zaslán přípis vypracovaný AK Chytil.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení č. 433/19/0MIBNH - Prodej garáže v osobním vlastnictví na pozemku MČ Praha 19 Kbely, parc.č. 175/11,
číslo garáže 23

Důvodová zpráva
Zaslán přípis vypracovaný AK Chytil.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení č. 435/19/0MIBNH - Pronájem nebytových prostor v čp. 825 Albrechtícká (bývalé jesle), Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Záměr zveřejněn na úřední desce MČ Praha 19. Termín podání nabídek do 27.1.2020

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení č. 439/19/0ŽPD, místostar. - Nový název ulice
Důvodová zpráva:
Na minulém jednání Rady jsme byli osloveni manažerem společnosti, která dokončuje výstavbu při Polaneckého ulici
sžádostí o pojmenování nově vznikající ulice. Předložil několik tipů, které se nesetkaly světšinovým souhlasným
stanoviskem. Zároveň byli osloveni účastníci letopiseckých setkání s vyjádřením viz příloha č. 2.
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Jelikož bychom rádi dodrželi nastolený směr pojmenovávat ulice v této lokalitě ze sféry letectví, letců, mechaniků či
lidí vážící se k letišti Kbely předkládám přehled návrhů resp. jmen letců, kteří se váží k letectví či přímo ke kbelskému
letectví viz. příloha č. 3, 3a, 3b, 3c.
Navrhuji výběr z následujících: Duchoňova, Plzákova, Cháberova, které v pražském uličníku nejsou ještě zastoupeny.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí s návrhem jména ulice Plzákova a
ukládá OKS zaslat žádost o pojmenování ulice Plzákova na příslušnou magistrátní komisi k rozhodnutí.

Usnesení č. 441/20/místostar. - Žádost MŠ Albrechtická o souhlas s podáním žádosti o dotací a souhlas vlastníka
pozemku v programu „Přírodní zahrady“ dle Výzvy č. 7 Národního programu životního prostředí dle EVVO rekonstrukce a vybavem’ center ekologické výchovy

Důvodová zpráva:
Ředitelka žádá o souhlas se zapojením se do 7. Výzvy Národního programu Životního prostředí, kterým mohou býti
realizovány rekonstrukce zahrad školských zařízení, a to v souladu s environmentální ekologickou výchovou.
Z programu je možno získat až 500 tis. Kč.

Žádost v příloze č. 4 + příloha 4a
Na dotaz zřizovatele paní ředitelka potvrdila, že nebude požadovat po zřizovateli finanční spoluúčast.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí se zapojením MŠ Albrechtická do Výzvy č. 7 tzv. Přírodní zahrady pro účely EVVO, s potěšením
konstatuje, že MŠ Albrechtická nepožaduje finanční spoluúčast zřizovatele a
pověřuje místostarostku podpisem potřebných dokumentů.

Usnesení č. 442/20/místostar. - Žádost MČ Letců o souhlas s podáním žádosti o dotaci a souhlas vlastnika pozemku
v programu „Přírodní zahrady" dle Výzvy č. 7 Národního programu životního prostředí dle EVVO — rekonstrukce a
vybaveni center ekologické výchovy
Ředitel MŠ Letců se též hodlá zapojit do Výzvy č. 7 „Přírodní zahrady" Národního programu životního prostředí dle
EVVO a žádá o souhlas se samostatným podáním žádosti a zároveň žádá o souhlas s využitím zahrady MŠ při možně
realizaci projektu. MŠ Letců nepožaduje po zřizovateli spoluúčast a prostřednictvím pana ředitele Jaroslava Ptáčníka
deklaruje, že veškeré náklady s tímto spojené ponese ze zdrojů této příspěvkové organizace.

Žádost v příloze č. 5 + 5a.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí se zapojením MŠ Letců do Výzvy č. 7 tzv. Přírodní zahrady pro účely EVVO,
souhlasí s možnou realizací na pozemku zahrady MŠ Letců a dále s potěšením
konstatuje, že MŠ Letců nepožaduje spoluúčast zřizovatele a
pověřuje místostarostku podpisem potřebných dokumentů.

Usnesení č. 444/20/star. - Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2020
Starosta vsouladu se zákonem 0 hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva
městské části Praha 19 pro rok 2020:

7. zzmč středa 25.3.2020,
8. zzmč středa 17.6.2020,
9. zzmč středa 23.9.2020,
10. zzmč středa 9.12.2020,
vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání
zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolatjednání mimořádně či upravit termín.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá OKS oznámit harmonogram zastupitelům a zveřejnitjej obvyklým způsobem.

Usnesení č. 445/20/star. - Žádost „Vlajka pro Tibet 2020"
Dne 15.1.2020 se na nás obrátila Ing. Edita Kleckerová, ředitelka Spolku Lungta, s žádostí o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet” (viz příloha). Mezinárodní vzpomínková akce se uskuteční dne 10.3.2020 vyvěšením
tibetské vlajky.
usnesení: Rada, takjako v předešlých mnoha letech,
souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2020" a
ukládá p. Bílkovi zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2020.
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Usnesení č. 446/20/star. - Udělení medaile I. stupně panu Josefu Mikšovskému
Starosta předkládá návrh na udělení medaile I. stupně panu Josefu Mikšovskému, který působil ve Sboru dobrovolných
hasičů Kbely již od 1.1.1959 jako člen a přes 20 let svědomitě vykonával funkci starosty SHD Kbely.
usnesení: Rada
uděluje medailí I. stupně panu Josefu Mikšovskému.

Usnesení č. 449/20/0MIBNH - Oprava rozvaděčů MaR a elektro pro OPSS Katusická 683 a Rožd'alovická 641

Důvodová zpráva:
Ve výměníkových stanicích (OPSS) Katusická 683 a Rožd'alovická 641 jsou nefunkční rozvaděče MaR (měření a
regulace), které jsou důležité pro regulaci teploty vody. V současné době se z tohoto důvodu musí teplota nastavovat
ručně. Ruční nastavování teploty je nepřesné a dochází ktomu, že nájemníci mají bud' vodu chladnější, nebo příliš
horkou. Celá koncepce a zařízení ve výměnících byla realizovaná spol. Siemens a tato společnost zároveň provádí i
jeho servis. Jiné zařízení by nebylo kompatibilní se stávajícími rozvody a vznikly by další velké finanční náklady na
celkovou výměnu zařízení. Obě jednotky jsou za svojí životností, na což nás technik společnosti již v loňském roce
upozorňoval a bylo jen otázkou času, kdy rozvaděče přestanou fungovat.
Cena jednoho kusu MaR včetně materiálu a služeb je 62 253 Kč bez DPH. Spol. Siemens poskytla slevu ve výši 20%,
takže cena za dva kusy MaR činí 110 613,60 Kč bez DPH + 16 592,04 Kč 15% DPH : celkem 127 205,64 Kč
Příloha č. 4 — nabídka
usnesení: Rada
schvaluje nabídku spol. Siemens s.r.o., IČ 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 na opravu dvou kusů
MaR ve výměníkových stanicích (OPSS) Katusická 683 a Rožd'alovická 641, Praha 9 — Kbely za částku 110 613,60 Kč bez
DPH + 16 592,04 Kč 15% DPH = celkem 127 205,64 Kč a
pověřuje místostarostu V. Olmra podpisem objednávky.

Usnesení č. 452/20/0MIBNH -Výměna ústředny EPS — hlavní budova MČ Praha 19

Důvodová zpráva
Havarijní stav ústředny EPS (Elektronické požární signalizace) značky Aritech typ FP 1216 -spočívá vnefunkčnosti
displeje, který znemožňuje provádění zkoušek a kontrol provozuschopnosti zařízení EPS v hlavní budově ÚMČ Praha
19. Jedna oprava již proběhla s tím, že byly vyměněny displeje. Jelikož se závada opakuje, byla objednána oprava

ústředny. Firma SECURITY TECHNOLOGIES a.s., IČ 44015542 se sídlem Ústřední 22, Praha — Štěrboholy, která zařízení
servisuje, oznámila, že tento model ústředny se již nevyrábí. Z tohoto důvodu byla firmou navržena výměna stávající
ústředny za nový typ, který je kompatibilní se stávajícím zařízením nainstalovaným v budově. Celá koncepce a zařízení
zabezpečovacího systému byla realizovaná spol. SECURITY TECHNOLOGIES a.s. a tato společnost zároveň provádí i jeho
servis. Jiné zařízení by nebylo kompatibilní se stávajícími rozvody a vznikly by další velké finanční náklady na celkovou
výměnu zařízení- instalace jiného typu ústředny by znamenala to úpravu rozvodů pod omítku spojenou s vyřazením
celého zabezpečení budovy po dobu nezbytně nutnou k výměně, a zároveň by tyto stavební práce omezily chod ÚMČ
a práci zaměstnanců úřadu. Cena za tuto kompletní výměnu by byla 400 000 Kč vč. DPH. OMIBNH shledává nabídku
výměny ústředny od firmy SECURITY TECHNOLOGIES a.s. za nejlepší řešení v zájmu zachování bezpečnosti a navrhuje
Radě schválení této nabídky.
Příloha č. 7 — cenová nabídka

usnesení: Rada
schvaluje nabídku na výměnu stávající ústředny od firmy SECURITY TECHNOLOGIES a.s., IČ 44015542 se sídlem

Ústřední 22, Praha — Štěrboholy za cenu 175 375,7 Kč vč. DPH a
pověřuje vedoucí OMIBNH podpisem objednávky

Usnesení č. 455/20/OE — Cena tepla pro rok 2020

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme návrh kalkulace ceny tepla pro rok 2020. Hlavní dodavatel tepla, Pražská Teplárenská a.s.
zvyšuje cenu za dodaný GJ 2 321,10 Kč bez DPH na 344,88 Kč bez DPH tj o 7,4%. Zároveň snižuje cenu pevné složky za
rezervovaný příkon o cca 0,6 %. Náklady MČ na opravy, režií a zisku udržíme pro rok 2020 na stejné úrovni jako v roce
2019, nicméně snížit je už dále nelze. Kalkulace je vztažena k odhadované spotřebě 28 000 GJ oproti 31 200 GJ v roce
2019. Nárůst ceny částečně kompenzuje snížení DPH z 15% na 10%.
Kalkulovaná cena tepla tedy vychází na 711,45 Kč včetně DPH za GJ, což je nárůst oproti roku 2019 o 4,7% (na rok 2019
byla kalkulována předpokládaná cena ve výši 679,49 Kč).
usnesení: Rada
souhlasí s kalkulovanou cenou tepla pro rok 2020 ve výši 711,45 Kč/GJ vč. DPH.
pověřuje vedoucí OMIBNH podpisem nových cenových výměrů pro konečné odběratele.
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Usnesení č. 456/20/0E - Dosažená cena tepla v roce 2019

Důvodová zpráva:
V příloze předkládám konečnou kalkulaci ceny tepla za rok 2019 ve výši 721,58 Kč za GJ vč. DPH při celkové dodávce
tepla ve výši 27 653,66 GJ. Výsledná cena je dána výpočtem dle skutečných variabilních nákladů na teplo a elektrickou
energii od dodavatelů a předem stanovených fixních nákladů městské části na provoz ve výši 2 155 000,- Kč.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

34. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.1.2020
Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení.
Usnesení č. 460/20/star. Návrh na pořízení změny územního plánu, podnět č. 234/2019, změna funkčního využítí
ploch Letiště Letňany - zástavba letňanského letiště, katastrální území Kbely, Letňany, parc. č. 540/1, 540/104,
540/105, 540/107, 540/12, 540/13, 540/134, 540/135, 540/136, 540/137, 540/138, 540/139, 540/14, 540/140,
540/15, 540/156, 540/158, 540/159, 540/160, 540/161, 540/162, 540/163, 540/164, 540/165, 540/166, 540/167,
540/168, 540/169, 540/170, 540/171, 540/172, 540/18, 540/2, 540/20, 540/26, 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7,
540/8, 540/81, 547/1, 1937/10, 1937/11, 1937/12, 1937/13, 1937/15, 1937/30, 1937/31, 1937/5, 1937/6, 1937/61,

1937/64, 1937/8, 1937/9.

ŽADATEL:
Letňany eGáte s.r.o., Letňany Air Logistics s.r.o., Letňany Air Land s.r.o.,
Letňany Park Gate s.r.o.

PLATNÝ STAV v ÚP:
zvláštní- ostatní s kódem míry využití území F /ZVO-F/,
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,
dopravní, vojenská a sportovni letiště /DL/,
zeleň městská a krajinna’ /ZMK/,
Iouky, pastviny /NL/

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
všeobecně smíšené /SV/,
sportu s kódem míry využití území G /SP-G/,
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 683 211 m2
Dne 24.1.2020 byla Městská část Praha 19 prostřednictvím emailu požádána o vydání stanoviska k podnětu na změnu
územního plánu 234/2019, který byl uveden v příloze s tím, že podnět bude projednáván na Výboru územního rozvoje
MHMP dne 30.1.2020, tedy za 6 dní kalendářních, což jsou 3 pracovní dny. Příloha obsahovala pouze textovou část, ve
které je uvedeno, že předmětem změny je letiště Letňany a navrhovaná změna je na území všeobecně smíšené, území
sportu s kódem míry využití území G a území všeobecně smíšené s kódem míry využití H. Dále byl přílohou výřez
platného územního plánu a výřez ortofotomapy s vyznačením území, kde je změna požadovaná.

usnesení: Rada Městské části Praha 19

nesouhlasí s podnětem na pořízení změny územního plánu č. 234/2019 - změna funkčního využití ploch Letiště
Letňany,

nesouhlasí s jeho projednáváním na Výboru 30.1.2020 a

žádá Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (dále jen Výbor) o stažení či vyřazení tohoto
podnětu z dalšího projednání.

Rada prosí všechny členy Výboru, aby dobře zvážili svůj postup,

konstatuje, že pokud žadatelé podali svůj

návrh jako oprávnění investoři, a tedy nepodávali svůj podnět

prostřednictvím příslušných městských částí, bylo by vhodné, kdyby podrobně seznámili zástupce dotčených
městských částí s tímto záměrem a to v dostatečném předstihu. Lhůta 6ti kalendářních dnů k projednání a vydání
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stanoviska městské části k záměru na změnu ÚP 683 211m2 není lhůtou rozumnou ani přiměřenou. Návrh změny je
zpracován nedostatečně. Podnět, tak jak byl městské části Praha 19 doručen kvydání stanoviska, obsahuje pouze
hranici řešeného území bez upřesňující textové části. Ze zaslaného materiálu nebylo možné určit, kde která
navrhovaná funkce má být umístěna. Kde má být SV, kde SP-G a kde SV—H. V současné době se na území naší městské
části nikde nevyskytuje kód míry využití plochy H ani G, které jsou v návrhu a které umožňují i rozvolněnou zástavbu
městského typu při podlažnosti 8 a vice. Převažujícím kódem míry využití plochy v městské části je kód B, resp. C.
Projednávaný podnět tedy navrhuje zvýšit kód míry využití ploch o 3, resp. 4 stupně.

Usnesení č. 461/20/místostar. - Splnění požadavků vyplývajících ze stanoviska PPD a.s. k projektu sportovní haly
V rámci vyjádření Pražské plynárenské distribuce a.s. (PPD a.s.) jako dotčeného orgánu byly vzneseny požadavky na
opravu izolačního systému VTL plynovodu DN 80, který vede pod budoucím parkovištěm (viz příloha). Bez splnění
těchto požadavků není možné získat kladné vyjádření PPD a.s. ke kolaudaci sportovní haly.
Vzhledem k tomu, že jde o vysoce specializované práce, které musí být z bezpečnostních důvodů provedeny přesně
podle požadavku dotčeného orgánu, obrátili jsme se přímo na organizaci Pražská plynárenská servis distribuce a.s.

(PPSD a.s.), která je servisní organizací PPD .a.s.
Po konzultacích s pracovníky PPSD a.s. přímo na místě byl konzultován a upřesněn rozsah prací a následně předložen
rozpočet, který přikládáme v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí se zadáním prací na opravě izolací VTL dle požadavku PPD a.s. servisní organizací PPSD a.s., která zajistí
provedení prací v požadované kvalitě a rozsahu za cenu 232 477,30 vč. DPH dle předloženého rozpočtu,
ukládá vedoucí OMIBNH zaslat dodavateli (PPSD a.s.) objednávku.

35. zasedání Rady Mč Praha 19 dne 10.2.2020
Na tomto zasedání rada projednala 9 nových usnesení.
Usnesení č. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží
Tajemník informuje Radu:
Důvodová zpráva: Právní oddělení SŽDC zpracovalo prohlášení služebnosti (vymezení věcných břemen), které bude
v průběhu února předáno katastrálnímu úřadu k zapsání.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá OMIBNH zahájit jednání s MHMP ohledně odkupu pozemku.

Usnesení č. 1154-2/18/OMIBNH - Tělocvična ZŠ Albrechtická
d)

e)

Důvodová zpráva - změnové listy
Závěry kontroly změnových listů očekáváme do konce poloviny února r. 2020.
Důvodová zpráva - změnový list č. 25 - pořízení basketbalových košů
V rámci změnové listu č. 25 uvádí firma GEOSAN GROUP a.s. cenu basketbalových košů 615 600,- Kč bez DPH
tj. 744 876,- Kč vč. DPH. Dodavatel košů nabízí toto zařízení za cenu 440 000,- Kč bez DPH tj. 532 400,- Kč vč.
DPH. Ze změnového listu není zřejmé, co tvoří rozdíl vceně tohoto zařízení oproti nabídce dodavatele

basketbalových košů.
usnesení: Rada k bodům:
cl)
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě,
e)

požaduje od dodavatele basketbalových košů a zhotovitele stavby předložení
podrobných rozpočtů včetně soupisu dodatečných prací souvisejících s
jejich dodávkou a instalaci.

Usnesení č. 44/18/0T/0ŽPD - Výstavba dalši části kolumbária na kbelském hřbitově včetně konceptu rozvoje
celého hřbitova

Důvodová zpráva:

Na základě připomínek komise bylo jednáno s architektem _o úpravě projektu na celkovou
rekonstrukci hřbitova. Očekává se přidělení finančních prostředků z rezervy HMP. V případě nepřidělení, bude
zhotovena dílčí část projektu, kolumbární okénka.
usnesení: Rada
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a
žádá

předložení přehledu finanční náročnosti

na

konceptem studie architekta _.

kolumbária v souvislosti

s aktualizovaným architektonickým
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Usnesení č. 177/19/0MIBNH - T-Mobile - Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti -

optická síť
Důvodová zpráva:
Práce na celoplošné pokládce optické sítě probíhají — přílohou současný stav - položeno, hraje, příprava na pokládku.
Příloha č. 1 — plánky pokládky

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 226/19/OMIBNH - Prodej nemovitosti č. e. 1 Jilemnická, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a
pozemku parc. č. 701/1, k. ú. Kbely, obec Praha

Důvodová zpráva:
Zájemce o nákup nemovitosti č. e. 1 Jilemnická, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a pozemku parc. č. 701/1
pan

podal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

z důvodu nedostatku finančních prostředku.
Vyjádření OMIBNH — návrh dalšího postupu byl konzultován s advokátní kanceláří AK Chytil, která doporučila oslovit

v pořadí druhé zájemce _), zda jejich nabídka stále trvá
Příloha č. 2 - Oznámenío odstoupeníod kupnísmlouvy, vyjádřeníAK
usnesení: Rada

bere na vědomí odstoupení pana —od kupní smlouvy na
koupi nemovitosti, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a pozemku parc. č. 701/1 a
pověřuje OMIBNH oslovením druhého zájemce, zda jimi podaná nabídka stále trvá.

Usnesení č. 254/19/0ŽPD/0T — Pořízení vozidla
Důvodová zpráva:
Probíhá průzkum trhu v oblasti elektroaut.
usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 316/19/OŽPD — Dobíjecí stanice
Důvodová zpráva:
Proběhla pracovní schůzka týkající se dobíjecích stanic od ČEZ a úpravy návrhu smlouvy ve spolupráci s AK. Připomínky
se zapracovávají.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 345/19/místostarosta — Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ
Důvodová zpráva:
Na základě zveřejněné výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele služeb - zpracování
projektové dokumentace stavby: „Víceúčelové hřiště s atletickou dráhou při ZŠ Albrechtícká, Praha 19" byly doručeny
čtyři nabídky a proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek. V příloze protokol z otevírání obálek a hodnocení.

Název/obchodnífirma/

Sídlo

IČO

jméno a příjmení účastníka

Nabídková

Výsledné

cena

pořadí nabídek

(bez DPH)
PITTER DESIGN, s.r.o.,

Pardubice

25275291

280.000,-

1.

Ing. Hynek Seiner

Pardubice

74569104

310.500,-

2.

Ing. Michal Novák

České Budějovice

2350203

540.000,-

3.

Ing. Arch. Lubomír Korčák

Chválenice

72114606

590.000,-

4.

usnesení: Rada po projednání
bere na vědomí důvodovou zprávu a
přijímá nabídku firmy PITTER DESIGN, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a
pověřuje starostu/místostarostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 280.000,- Kč.
Cena vč. DPH 338.800,- Kč.

Usnesení č. 402/19/místostar. - Modernizace a změna způsobu provozovánítepelného hospodářství MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Byla předložena nabídka soudního znalce na zpracování ocenění majetku tepelného hospodářství. Vzhledem k ceně
nabídky, Rada požaduje předložení dalších minimálně 2 nabídek.
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usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení č. 406/19/místostar. - Zpráva ČŠI + vyjádření ZŠ
Dle sdělení p. ředitele jsou vytyčená nápravná opatření uváděna v život a naplňována. V pondělí 17. 2. 2020 proběhne
veřejné jednání Komise školství, kterého se zúčastní i pedagogové spolu s rodiči a proběhne diskuse nad zprávou ČŠI,
kterou se cítí pedagogové, ale i zaměstnanci naší ZŠ poškozeni, neboť ji považují za tendenční, nepravdivou a
neodpovídající skutečnosti, kterými byli svědky při jednání a styku s pracovníky ČŠI. Jednání komise s e bude týkat i
ostatnich témat voblasti školství a jsou pozvání jak pedagogové, tak rodiče současných i budoucich žáků našich či
soukromých organizací a samozřejmě za zřizovatele, vedení radnice.
Program veřejného jednání v příloze č.2

usneseni: Rada
bere na vědomí uvedený postup a

žádá o dílčí informace v rámci nápravy závad stanovených ČŠI.
36. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.3.2020
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 471/20/star., místostar. - Opatření v souvislosti s Nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. 3.

2020
Rada se sešla v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění, které je způsobeno
koronavirem COVID — 19 SARS-CoV-Z a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem dne 12. 3. 2020 za přítomnosti

ředitelů mateřských škol a bezpečnostního ředitele ÚMČ. Na základě doporučení ředitelů MŠ, MŠMT z 12. 3. 2020, viz
příloha, a dalších okolností v souladu s vyhlášení Nouzového stavu, ředitelé MŠ navrhli uzavření svých mateřských škol
a v tomto smyslu žádají zřizovatele o souhlas.
usnesení: Rada se s řediteli dohodla a
schvaluje vydání nařízení ředitelů příspěvkových organizací o uzavření MŠ Albrechtická a MŠ Letců od 16. 3. 2020 po
dobu trvání vyhlášeného Nouzového stavu Vládou ČR.

Dále Rada MČ Praha 19
vyzývá nejohroženější skupinu obyvatel, tedy osoby v seniorském věku, aby necestovali pro potraviny do nákupních
center, ale využili malometrážní obchody ve své dochozí vzdálenosti ve Kbelích, kterých je zde dostatek.

Rada MČ Praha 19
bere na vědomí informaci, že díky vyhlášení preventivní karantény u části profesionálních hasičů hl. m. Prahy přešli
kbelští dobrovolní hasiči na 24 hodinové směny.

37. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16.3.2020
Na tomto zasedání rada projednala 33 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD - Cyklostezky
Důvodová zpráva:
Dne 2. března 2020 byly odsouhlasený „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví
hlavního města Prahy“. Na pozemku parc. č. 1959/15, k. ú. Kbely u Jilemnické ulice je navržena izolovaná travnatá mez
a solitérní stromy. Toto opatření nemá žádnou návaznost a je třeba ho zkoordinovat se záměrem na zřízení páteřní
cyklostezky, která vede do lokality Necky a dále do Miškovic. Na plánovanou travnatou mez téměř navazuje úzký
pozemek parc. č. 1959/21, k. ú. Kbely ve správě městské části, který by bylo možné zatravnit tak, aby opatření
navržené HMP bylo opravdu funkční a mohli ho používat obyvatelé Kbel pro krátké procházky, v příloze orientační
výkres.
Navržené opatření není v kolizi s možným záměrem tunelu vysokorychlostní trati nebo stavebním rozvojem území.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a
souhlasí s navrženým opatřením na zřízení travnaté meze a výsadbou stromů na parc. č. 1959/21, k. ú. Kbely,
pověřuje vedoucí OŽPD odesláním stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy a oslovením vlastníka propojujících pozemků o
možné pozemkové úpravě vedoucí ke zvýšení biologické stability krajiny a možnosti rekreačního využití obyvatel.

Usnesení č. 33/2010/0ŽPD - Městská hromadná doprava

Důvodová zpráva:
Organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) podala žádost o stanovisko k Ověřovací studii rozvoje
parciálních trolejbusů ve Středočeském kraji. Oblasti Kbel se týká elektrifikace stávající autobusové trasy
v Mladoboleslavské ulici.
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Koncept studie byl prezentován městské části. Studie navazuje na projekt elektrifikace linky 140 Palmovka —
Miškovice. Předmětem studie v oblasti Kbel je elektrifikace stávající linky 375 Českomoravská — Kbely — Stará Boleslav
s použitím troleje v nejdelší možně části trasy.
OŽPD ÚMČ Praha 19 požádal IDSK, aby do studie zahrnula koordinaci s projektem elektrobusové linky přes novou

výstavbu Albatros Kbely (Skanska) a Areál Kbely (PAL). V únoru 2020 byla tato koordinace urgována a nyní probíhá.
Kbelská elektrobusová linka bude využívat infrastrukturu linek 140 a 375 a do budoucna bude možné většinu
kbelských linek přesunout na elektrickou trakci. To by mělo zlepšit životní prostředíve Kbelích z hlediska hluku a emisí.
Dále je třeba do širších vztahů zahrnout i záměr tramvajové trati Sídliště Ěáblice — Avia Letňany —Tep|árna Třeboradice

/Brandýs nad Labem.
Při chybějící koordinaci jsou všechny projekty ohroženy, pokud budou v souladu, je naopak větší naděje na realizaci.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a
souhlasí se záměrem elektrifikace linky 375 za podmínky koordinace se studií kbelského elektrobusu a prodloužení

tramvaje ze Sídliště Ěáblice a
pověřuje vedoucí OŽPD odesláním stanoviska.

Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch
Důvodová zpráva:
S ohledem na vichřici a silný vítr, který se několikrát opakoval, proběhlo několik mimořádných úklidů a přenastavení
dopravních zrcadel po obci. Dále se aktuálně mapují poškozené trávníky a chodníky po výkopových pracích.
usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 697/12/0ŽPD — Pěší doprava
Důvodová zpráva:
Bylo vydáno společné povolení na stavbu zvýšeného přechodu vToužimské ulici u školy. Čeká se na nabytí právní
moci.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 226/19/OMIBNH - Prodej nemovitosti č. e. 1 Jilemnická, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a
pozemku parc. č. 701/1, k. ú. Kbely, obec Praha - CHCHCH

Důvodová zpráva:
V září 2019 byl zveřejněn záměr na prodej výše uvedeného domu.
Do záměru se přihlásili 2 zájemci:

Poř. č.
nabídky

1.
2

'm'n a ří'm nízá' mce, adr sa
J e o p J e
je
e

Nabídk vá cena
0

—
—

s,soo.ooo «a
saze-onom

Pan _od záměru koupě domu v únoru 2020 odstoupil, z toho důvodu byly osloveni druzí v pořadí, a to manželé

. Manželé _ potvrdili zájem o koupi
nemovitosti č. e. 1 Jilemnická, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a pozemku parc. č. 701/1, k.ú. Kbely obec
Praha
Příloha č. 2 - dopis - potvrzení zájmu o koupi nemovitosti; vyjádřen/'AK Chytil

usnesení: Rada
bere na vědomí nabídku na prodej domu č. ev. 1, který je součástí pozemku parc. č. 701/2, pozemku parc. č. 701/2 a

pozemku parc. č. 701/1, k. ú. Kbely, obec Praha manželů —
_za kupní cenu ve výši 5,289.000 Kč a
souhlasí s předložením materiálu na jednání Zastupitelstva a
doporučuje Zastupitelstvu přijmout usnesení dle návrhu.
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Usnesení č. 402/19/místostar. - Modernizace a změna způsobu provozovánítepelného hospodářství MČ Praha 19 -

CHCHCH
1.

Výběr znalce pro ocenění tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku Rady MČ Praha 19 byli osloveni další 2 znalci v oboru ocenéni majetku tepelného hospodářství

MČ Praha 19, a to _a _. Oba znalci z kapacitních důvodů se tak rozsáhlé zakázce nemohou věnovat.
Jedinou nabídkou proto zůstává nabídka Ing. Radima Ledeckého, IČ 40684075, se sídlem Marešova 642/2, 198 00
Praha 14.
Navržená cena — ocenění 4 výměníkových stanic za částku 48 000 Kč; 8 samostatných odběrů — výměníkové stanice za
částku 80 000 Kč; 37 blokových předávacích stanic za částku 185 000 Kč a rozvodů tepelné energie za částku 17 000 Kč.
Celková částka 330 000 Kč, jedná se o cenu konečnou, znalec není plátcem DPH.
Příloha č. 17 — nabídky

usnesení: Rada
schvaluje nabídku Ing. Radima Ledeckého, IČ 40684075, se sídlem Marešova 642/2, 198 00 Praha 14 na ocenění
majetku tepelného hospodářství MČ Praha 19 za celkovou částku 330 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouva o dílo
Vypouští se
Z.

Stanoveníformy zakládaného společného podniku

Důvodová zpráva:
Na základě vyjádření právní kanceláře Chytil & Mann k formě zakládaného společného podniku pro provoz tepelného
hospodářství navrhuji, aby zamýšlený společný podnik s fy. Prometheus a.s. byl založen jako akciová společnost. Tuto
formu společného podniku preferuje i budouci partner tj. Prometheus a.s. Vyjádření právní kanceláře Chytil & Mann
v příloze.
Příloha č. 18 - vyjádřen/AK Chytil

usnesení: Rada
souhlasí se záměrem založení společného podniku pro provoz tepelného hospodářstvíjako akciové společnosti.
pověřuje Ing. Olmra celou akci zaštítit a dozorem pověřuje radního Ing. Petráně.

Usnesení č. 473/20/BŘ - Zpráva BŘ ve věci pandemie COVID - 19
Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel předkládá Radě písemnou informaci o vývoji a opatřeních ve věci pandemie COVID — 19
s doporučením svolat bez zbytečného odkladu Krizový štáb Městské části Praha 19.

usnesení: Rada
bere na vědomí písemnou informaci o vývoji a opatřeních ve věci pandemie COVID — 19,
děkuje bezpečnostnímu řediteli, Mgr. Martinu Hrubčíkovi, za perfektně zpracovaný materiál v průběhu dnešní noci tj.
z 15. na 16.3.2020 v souvislosti s vládními nařízeními a vyhlášením nouzové stavu a
aktualizuje s ohledem na situaci pandemie COVID — 19 na určení starosty Krizový štáb Městské části Praha 19 takto,

předseda KŠ — Žďárský Pavel, místopředseda KŠ - Ing. Olmr Vladimír, členové KŠ: Mgr. Voborská Milada, Ing. Biskup
Michal, Bc. Palo Ondřej, Ing. Měchura Jan, Ing. Jan Hanuš, JUDr. Nykles Josef, Biskup Leoš, Šťastný Ondřej, Bílek
Vladimír, Tomáš Buršík, tajemník KŠ - Mgr. Hrubčík Martin, MBA a
ukládá bezpečnostnímu řediteli svolat zasedání Krizového štábu Městské části Praha 19 na 17.03.2020 od 11:00.

Usnesení č. 474/20/rada - Podpora podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů
Rada MČ Praha 19 ve věci podpory podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů přináší toto usnesení: Rada ve věci
šíření koronaviru
konstatuje, že celá řada provozoven byla usnesením Vlády ČR uzavřena a dotyční provozovatelé tak nemohou dále
vykonávat svou podnikatelskou činnost. Rada ve věci svého majetku — nebytových prostor, které pronajímá
k podnikatelské činnosti
přerušuje platbu nájmů těmto subjektům po dobu, po kterou jsou nuceně uzavřeny jejich provozovny anebo jsou
zásadním způsobem omezeny, a to od data nařízení, které jim znemožnilo činnost viz. výše,
vyzývá majitele ostatních nemovitostí souvisejících s tímto usnesením, postupovat obdobně,
ukládá OMIBNH připravit přehled těchto provozoven pro další zasedání Rady.

Usnesení 485/20/0T - Opatření v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
V rámci prevence nákazy před koronavirem COVID-19 se dne 3. 3. 2020 p. tajemník dotázal zaměstnanců, zda v období
od 17. 2. nenavštívili některou z rizikových oblastí.
Závěrem je, že nikdo v žádné rizikové oblasti nepobýval.
Dále p. tajemník informoval dne 4. 3. všechny zaměstnance, že ÚMČ Praha 19 přejímá „Opatření MHMP“ a žádá o
dodržování pravidel doporučených Hygienickou stanici hl. m. Prahy a Ministerstvem zahraničí ČR:
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1.

až do odvolání nerealizovat soukromé zahraniční cesty do rizikových oblastí

2. zvýšit hygienická opatření navýšením pohotovostního úklidu na toaletách a ve veřejných prostorách.
V souvislosti s bodem č. 2 byl zahájen nákup:
úklidových a dezinfekčních prostředků na podlahy a povrchy (Savo

-

antibakteriálních mýdel (BANNderm, Vione)

-

dezinfekcí na ruce Purell
100 ks nanoroušek s filtrací FFP3

-

dezinfekčních sprejů do místnosti Energy Spiron

Ke dni 6. 3. byly naskladněny úklidové prostředky a dle požadavků jednotlivých zaměstnanců jsou rozdávány. Dále byla
rozdělena antibakteriální mýdla na všechny toalety a do kuchynék v prostorách úřadu, a to i na detašovaná pracoviště.
Celkové náklady zatím objednaného (a také již dodaného) zboží jsou 51 621 Kč vč. DPH a v rozpočtu byly zařazeny do
kapitoly Mgr. Hrubčíka, bezpečnostního ředitele.

Usnesení č. 488/20/místostar. - Dohoda o spolupráci s MČ Praha 9 v oblasti požární ochrany

Důvodová zpráva:
Předkládám Radě k projednání Dohodu o spolupráci naší MČ s MČ Praha 9 týkající se zajištění požární ochrany na
území sousední městské části, která nemá vlastníjednotku hasičů. Tato legislativní podmínka je předstupeň pro získání
statutu JPOIII pro naši jednotku, která má nyníjak odpovídající vybavení, takje schopna zajistit pohotovost i startovací

časy výjezdů. Návrh dohody v příloze.
Příloha č. 6
usnesení: Rada po projednání
souhlasí s uzavřením předložené Dohody o spolupráci s MČ Praha týkající se zajištění požární ochrany 5 částkou na
náklady 20.000,- Kč a
ukládá tuto Dohodu předložit k projednání a schválení na 7. JednáníZZMČ.

38. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.3.2020
Na tomto zasedání rada projednala 3 nová usnesení.
Usnesení č. 506/20/místostar. - Mimořádná opatření ke směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu
Na základě mimořádné situace ohledně zajištění činností a odpovídajících potřeb kodvrácení šíření koronaviru,
navrhujeme pro zpružnění a urychlení nákupů zrušit platnost směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu do
odvolání na nákupy spojené s touto pandemií.
usnesení: Rada v souvislosti se zajištěním plynulého a včasného nákupu zboží, zařízení, pomůcek a činností určených
pro bojs koronavirem
ruší do odvolání směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 30.01.2019 týkající se zakázek s koronavirem

souwsejici.

39. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 31.3.2020
Na tomto zasedání rada projednala 6 nových usnesení.
Usnesení č. 507/20/star. — Řešení mimořádné situace v souvislosti s výskytem koronaviru

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 15/24 1 19.3.2020 schválilo poskytnutí účelové dotace na výdaje při
řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 2 159 100,- Kč pro městskou část
a 100 000,- Kč pro JSDH Kbely viz příloha č. 1.
Městská část v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění způsobené koronavirem COVID — 19
SARS-CoV—Z a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12.3.2020 včetně navazujících usnesení v této věci,
kochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění prostřednictvím dobrovolnické práce
převzala 1.500 ušitých roušek a dle seznamu obyvatel zajistila distribuci těchto roušek 1.157 obyvatelům starším 65ti
let. Také provedla distribuci informačních letáků, opakovaný rozvoz desinfekčních prostředků a hygienických pomůcek
pro lékaře, obchodníky, domy seniorů, mateřské školy a základní školu.
usnesení: Rada si vazí pomoci pracovníků uvedených v příloze č. 2, kteří své aktivity vykonávali v mimopracovní
době a
souhlasí s použitím příslušných finančních prostředků z výše uvedené účelové dotace na odměny pracovníků dle výše
uvedené přílohy,
bere na vědomí informaci BŘ o přidělení 1000 litrů dezinfekčního přípravku Anti-COVID dle pokynu Bezpečnostní rady
starosty MČ Praha 19 ze dne 27.3.2020, a to kbelským organizacím a živnostníkům, Rada
vyslovuje poděkování všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na roznosu roušek všem kbelským seniorům ve věku nad
65 let.
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40. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 6.4.2020

Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení.
Usnesení č. 513/20/BŘ - Nákup respirátorů třídy KN95 s certifikací FFPZ pro ochranu zaměstnanců MČ Praha 19 COVID-19

Důvodová zpráva:
V souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-Z a
Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochrané obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění, navrhuje bezpečnostní ředitel Radě pro účely zabezpečení ochrany zaměstnanců ÚMČ Praha 19
nakoupit 900 respirátorů třídy KN95 s certifikací FFP2.

Z těchto důvodů byla zpracována poptávka na dodávku těchto respirátorů.
Bylo osloveno 6 firem, osobně, elektronicky, internetovým průzkumem.
Vzhledem k nouzovému stavu a nutnosti zboží zajistit bez zbytečného odkladu s ohledem na životy a zdraví zmíněných
osob, bylo ve věci postupováno zrychleným postupem, bez komise pro otevírání obálek.
Došlé nabídkyjsou předloženy v tabulce:

Dodavatel

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Vítězslav Bureš

62035550

123 884 Kč

149 400 Kč

Imobily.eu-cz s.r.o.

07008341

124 959 Kč

151 200 Kč

Maledok s.r.o.

24709590

109 338 Kč

132 300 Kč

Depagelectronics s.r.o.

05724813

122 727 KČ

148 500 KČ

TPC Bohman s.r.o.

01793161

124 959 Kč

151 200 Kč

Sporteo s.r.o.

27746976

125 702 Kč

152 100 Kč

Příloha č. 1 — nabídky

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedené nabídky a
určuje vítězem Maledok s.r.o. se sídlem Olšanská 2898/4g, 130 00, Praha 3 — Žižkov, a
ukládá bezpečnostnímu řediteli zajistit u vybrané firmy předmětné zboží v celkové výši 132 300,- Kč vč. DPH a úhradu
provést v rámci účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, a to
dle pokynu zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku, Ing. Zdeny Javornické.
Usnesení č. 514/20/BŘ - Dodávka a rozvoz desinfekci Anti - COVID

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění COVID — 19
způsobené koronavirem SARS-CoV-Z a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, že Městská část Praha 19 aktuálně obdržela 2000
litrů desinfekcí Anti — COVID, kterou dle předchozího usnesení rozdistribuovala v rámci organizací a živností v rámci
MČ a aktuálně je dle pokynu starosty zahájena distribuce této dezinfekce kbelským občanům.
V tomto ohledu

bylo

nutno dodané

množství dezinfekce doručené v desetilitrových

kanystrech

rozdělit do

jednolítrových PET lahví. Tyto PET lahve byly zakoupeny a označeny pořízenými speciálními bezpečnostními etiketami.
Náklady na tuto realizaci byly uhrazeny v rámci účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s
šířením nového typu koronaviru, a to dle pokynu zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku, Ing.
Zdeny Javornické.

usnesení: Rada
bere na vědomí s uspokojením informace uvedené v důvodové zprávě tohoto usnesení.

41. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 9.4.2020

Na tomto zasedání rada projednala 3 nová usnesení.
Usnesení č. 474/20/Rada - Podpora podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů
usnesení: Rada ve vazbě na usnesení č. 474/20/Rada — podpora podnikání a snížení ztrát kbelských podnikatelů ze dne

16.3.2020 (viz příloha)
promíjí nájemné za užívání nebytových prostor osobám uvedeným v příloze tohoto usnesení, a to za období
od 16.3.2020 do dne, kdy bude zrušen nouzový stav. Nájemné, které již bylo na tuto dobu nebo část této doby
uhrazeno, bude nájemcům započteno na prvních 15 dnů po zrušení nouzového stavu.
Platby za služby spojené s užíváním nebytových prostor, a to jak zálohy, tak vyúčtování, je nájemce povinen platit
stále.
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Usneseni č. 515/20/místostar. - Posunutí splatnosti místních poplatků
Důvodová zpráva: Vsouvislosti svyhlášením nouzového stavu a úpravou úředních hodin úřadu městské části a
vzhledem k procentuálnímu podílu výše místních poplatků na celkovém rozpočtu městské části Rada městské části
konstatuje, že posunutí splatnosti místních poplatků po dobu vyhlášení nouzového stavu může pomoci komezení
šíření koronavirové infekce a zmírněníjejích dopadů.
(jedná se zejména o místní poplatek letošní poplatky za psy, zábor veřejného prostranství, z ubytování, popř. za

hrobové místo)
Správce poplatku předpokládá, že do září by měli poplatníci příslušný místní poplatek, který měl splatnost v době

vyhlášení nouzového stavu doplatit).
Ministerstvo vnitra zaslalo stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly z 24. 3. 2020 k možnosti posunutí
splatnosti místních poplatků, kteréje v příloze č. 1.
usnesení: Rada po projednání
žádá správce poplatku, aby po dobu trvání nouzového stavu a následujících 3 měsíců nesankcionoval plátce za pozdní
zaplacení místního poplatku, který měl splatnost vdobé nouzového stavu, dle paragrafu 11 zákona 565/1990 o
místních poplatcích.
ukládá EO vyvěsit informaci o posunutí splatnosti místních poplatků na úřední desce úřadu.

Usnesení č. 516/20/Rada - Odklad nájemného zobecního bytu vsouvislosti snouzovým stavem vyhlášeným
v důsledku pandemie koronaviru
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je možné, že se někteří nájemci obecních bytů, kteří doposud řádně plnili
své povinnosti nájemce, dostanou do situace, kdy nebudou schopni po určitou dobu, řádně platit nájemné z obecního
bytu. V této souvislosti je Městská část Praha 19 připravena jednat o odkladu max. 3 plateb nájemného s následnými
splátkami na dobu max. 1 roku. Splátky by započaly po zrušení nouzového stavu.

usnesení: Rada
schvaluje odklad splátek nájemného pro nájemce obecních bytů, kteří doposud řádně plnili své povinnosti nájemce,
kteří se dostali do platební neschopnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu s těmito pravidly:
1.

Nájemce, který se dostal do finanční tísně v důsledku ztráty příjmů v souvislosti s
nouzovým stavem vyhlášeným v důsledku pandemie koronaviru a není schopen řádně platit nájemné, může
požádat o odklad platby nájemného. Platby za služby spojené s užíváním obecních bytů, a to jak zálohy, tak
vyúčtování, je nájemce povinen platit stále.

2.

Žádostje podávána na předepsaném formuláři (viz příloha).

3.

Před podáním žádosti je nájemce povinen učinit veškeré kroky k zajištění svých příjmů, tak aby byl schopen

4.

V okamžiku podání této žádosti nesmí nájemce dlužit více jak 1 platbu nájemného před datem 1. března 2020

platit nájemné řádně. (např. podání žádosti o příspěvek na bydlení či jiné sociální dávky, brigáda apod.).

(není chronický neplatič).
5.

Nájemné je možné odložit na dobu nejvýše 3 měsíců počínaje nájmem za měsíc duben 2020.

6.

Dlužné nájemnéje nájemce povinen uhradit nejpozději dojednoho roku od data ukončení nouzového stavu.

7.

S nájemcem bude individuálně dojednán splátkový kalendář na dobu maximálně 12 měsíců s minimální výší
měsíční splátky rovnající se 1/12 dlužného nájemného, a to pod sankcí ztráty výhody splátek stím, že

8.

Žádost včetně dojednaného splátkového kalendáře podléhá schválení Radou MČ. Na schválení žádosti není

současně musí být řádně hrazeno nájemné a platby za služby spojené s užíváním obecního bytu.

právní nárok.
9.

Pokud nájemce uvede v žádosti o odklad nájmu úmyslně nepravdivé údaje, může být tato skutečnost
považována za důvod k ukončení nájmu obecního bytu a mohou být vyvozeny i další právní důsledky.

10. Pokud bude náležet nájemci po vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětu nájmu za rok 2019
přeplatek, tj. jakákoliv částka odpovídající tomuto přeplatku, bude tato částka započtena na splátku
odloženého nájemného tak,že bude započtena na splátky, které má zaplatit nájemce nakonec.
Rada
ukládá odboru OMIBNH
vést jednání s žadateli o odklad splátek a sjednávat individuální návrhy splátkových kalendářů,
-

průběžně předkládat připravene zadosti o odklad splátek radě MČ.

42. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17.4.2020
Na tomto zasedání rada projednala 24 nových usnesení.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD - Městská hromadná doprava

Důvodová zpráva:
Byla zahájena stavba obratiště Kbelský hřbitov.
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Správa železnic opravila přístupový chodník k nástupišti železniční zastávky a vydláždila plochu u přístřešku, který byl v
nedávné době rovněž opraven.
usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 697/12/0ŽPD — Pěší doprava
Důvodová zpráva:
Odbor ochrany prostředí MHMP vybudoval stezku od Jilemnické ulice do ekocentra Prales. Společné povolení na
stavbu zvýšeného přechodu vToužimské ulici u školy nabylo právní moci. Připravuje se zpracování dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby. Akce bude následně předána TSK a.s. k realizaci.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba zdravotního střediska

Důvodová zpráva:
Havárie kanalizace ve zdravotním středisku byla odstraněna.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě.
Vypouští se

Důvodová zpráva:
Dne 7. 4. 2020 se uskutečnilo jednání, kterého se účastnili Ing. Arch. Jaroslav Slavíček, Ing. Vladimír Olmr, Bc. Blanka
Pokorná DiS., Monika Havelková, ohledně dalšího postupu realizace nástavby zdravotního střediska. Ing. Arch. Slavíček
informoval přítomné o stavu zpracování dokumentace. U dokumentace pro stavební povolení i výběr zhotovitele
zbývá dopracovat část zdravotechniky a výkaz výměr. Dokončení těchto částí dokumentace bylo podmíněno předáním
dokumentace

k rekonstruované

kanalizační

přípojce.

Ing.

Olmr

předal

Ing.

Arch.

Slavíčkovi

dokumentaci

k rekonstruované kanalizační přípojce. S Ing. Arch. Slavíčkem bylo dohodnuto, že kompletní dokumentace bude pro
stavební povolení i výběr zhotovitele odevzdána zpracovatelem k 15. 5. 2020. Vdokumentaci bude, ve spolupráci
sodborem životního prostředí, dořešena otázka retence a odvodu dešťových vod ze střech. (akumulační nádrže,
přepad do rybníka). Ing. Arch Slavíček předloží nabídku na inženýring a autorský dozor a MČ zahájí přípravu na vypsání
výběrového řízení, tak aby ho bylo možné vyhlásit bezprostředně po odevzdání dokumentace (zpracování výzvy, návrh
smlouvy atd.). Ing. Vladimír Olmr provedl zápis z tohoto jednání a ten byl zaslán všem zúčastněným.
Příloha č. 1 - Zápis zjednání

usnesení: Rada
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě.
Trvá

Důvodová zpráva:
Na základě poptávky MČ předložila fy. ZAVOS s.r.o. nabídku na pracování podkladů a provedení výběru zhotovitele
stavby „Nástavba zdravotního střediska" za cenu 46 000,00 Kč bez DPH, resp. 55 660,00 Kč včetně 21% DPH (viz

příloha).
usnesení: Rada
souhlasí se zpracováním podkladů a provedením výběru zhotovitele stavby „Nástavba zdravotního střediska“ za cenu
46 000,00 Kč bez DPH, resp. 55 660,00 Kč včetně 21% DPH a
pověřuje vedouc OMINBH pí. Havelkovou vystavením objednávky.

Usnesení č. 1154-2/18/OMIBNH - Tělocvična ZŠ Albrechtická
Důvodová zpráva - změnové listy CHCHCH
V průběhu stavby tělocvičny ZŠ Albrechtická došlo ke změnám oproti původní projektové dokumentaci. Jedná se o 13
změnových listů, které byly projednány projektantem arch. Slavíčkem, zhotovitelem spol. GEOSAN a.s. a TDI spol.
ZAVOS s.r.o. a následně jimi odsouhlaseny. Vzhledem k nárůstu ceny díla provedla spol. ZAVOS s.r.o. auditní kontrolu
všech změnových listů s tím, že všechny změnové listy jsou v pořádku.
OMIBNH předkládá Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2018, kterým se zvyšuje
cena díla o částku 10 203 229,25 Kč bez DPH + 2 142 678,14 Kč 21% DPH : celkem o 12 345 907,39 Kč
Příloha č. 2— závěry auditu, změnové listy, dodatek č. 5
usnesení: Rada
schvaluje změnové listy č. 14 — 24 a 26
neschvaluje změnový list č. 25
schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo č. 65/2018/OMIBNH uzavřené mezi MČ Praha 19 a GEOSAN GROUP a.s., se
sídlem U Nemocnice 43, 280 02 Kolín |||., IČ 28169522 na výstavbu nové tělocvičny při ZŠ Albrechtická, Kbely. Dodatek
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zahrnuje úpravu ceny na základě změnových listu 14 — 24 a 26. Dodatkem č. 5 se zvyšuje cena stavby 0 8 102 433,00
Kč vč. DPH. Nově je celková cena díla 131 975 706,61 Kč bez DPH + 27 714 898,38 Kč 21% DPH : celkem
159 690 604,99 Kč za podmínky úpravy termínu v dodatku č. 1 vyplývajícího ze zpoždění dodání stavby.
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného Dodatku č.5 po nové kontrole právní kanceláří.
Trvá
Důvodová zpráva - změna termínu dokončení stavby — BOZP - CHCHCH
Na základě probíhajících kontrolních dnů a postupu výstavby tělocvičny ZŠ Albrechtická

zhotovitel informoval o

změně termínu dokončení stavby. Stavba bude dokončena do 30. 6. 2020. V návaznosti na toto posunutí termínu
dokončeníjsme požádali Ing. Petra Bukovského, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 —Smíchov o
prodloužení smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.
Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu 14 měsíců, tedy do 6. 2. 2020. Dodatkem č. 1 schváleným Usnesení č.11542/18/OMIBNH na 33. zasedání Rady MČ Praha 19 byla Příkazní smlouva prodloužena do 30. 4. 2020. Dodatkem č. 2
bude Příkazní smlouva prodloužena od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 za stejných platebních podmínek. Platební podmínky

— 2 měsíce (12 týdnů), úhrada měsíčně 14 520 Kč vč. DPH : celkem 29 040 Kč vč. DPH
Příloha č. 3 - dodatek č. 2

usnesení: Rada
schvaluje Dodatek č. 2 kPříkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce — činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) k provedení stavby „výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely — Albrechtická" uzavřený 5
Ing. Petrem Bukovským, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 — Smíchov. Dodatkem se prodlužuje
doba výkonu BOZP o 2 měsíce za stejných platebních podmínek, tedy za částku 14 520 Kč vč. DPH měsíčně : celkem 29
040 Kč vč.DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného Dodatku č. 2

Usnesení č. 79/18/star. — Komise bezpečnostní

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že 3. zasedání BK — Černé ubytovny proběhlo dne 11.03.2020, 3. zasedání BRS
proběhlo dne 13.03.2020, 4. zasedání BRS proběhlo dne 27.03.2020 a zápisy jsou vsouladu sinterními předpisy
předloženy Radě v příloze tohoto usnesení.
Bezpečnostní ředitel dále v souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené
koronavirem SARS-CoV-Z a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, a na základě pokynu starosty, navrhuje Radě nákup 4 laviček do
prostoru DS Borovnická, a to za celkovou cenu do 25 tis. Kč sohledem na aktuální cenu a dostupnost na trhu
s hlediskem využití pro potřeby seniorů, kteří za současných vládních opatření nemohou opouštět mimo odůvodněné
případy prostory DS Borovnická.
Bezpečnostní ředitel dále v souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené
koronavirem SARS-CoV-Z a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, a na základě pokynu tajemníka, navrhuje Radě nákup notebooku
ASUS VivoBook 515 5531FA-BQ050R v ceně 24 807,- Kč s DPH pro účely pracovní činnosti pracovníka Michala Marela,
a to sohledem na sledování informací v souvislosti COVID — 19 SARS-CoV-2 a aktuální informování obyvatel na
sociálních sítích i ve večerních hodinách, operativní zajištění a vytváření grafických podkladů pro laserové řezání
roušek podle požadavku dobrovolníků a aktivní vyhledávání nabídky šití roušek na webových stánkách a komunikace s
těmito dobrovolníky, která probíhá i ve večerních, sledování nabídky a dotazů na sociálních sítích ohledně šití roušek i
ve večerních hodinách a průběžně informování dobrovolníků a obyvatel Kbel i přes sociální sítě o stavu polotovarů a
hotových výrobků na aktuální cenu a dostupnost na trhu s hlediskem využití pro potřeby seniorů.

usnesení: Rada
bere na vědomí zápis 3. zasedání BK — Černě ubytovny, zápis 3. zasedání BRS, 4. zasedání BRS a informace
bezpečnostního ředitele vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení a
ukládá vedoucí OŽP nákup 4 kusů laviček do prostor DS Borovnická v celkové hodnotě do 25 tis. Kč a
ukládá Tomáši Buršíkovi nákup notebooku ASUS VivoBook 515 SS31FA-BQ050R v ceně 24 807,- Kč s DPH, a to pro
účely pracovní činnosti pracovníka Michala Marela v souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění
COVID — 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění,
ukládá bezpečnostnímu řediteli úhradu nákupu 4 kusů laviček do prostor DS Borovnická a notebooku ASUS VivoBook
Sl5 5531FA-BQ050R provést v rámci účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového
typu koronaviru.

Usnesení č. 80/18/OT- Preventivm’ skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Tajemník informuje Radu:
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Předseda BK zprostředkovaně informoval kbelské seniory ohledně veškerých opatření v rámci boje s coronavirem,
stejně tak se seniorům předaly další důležité informace s tím související. Opakovaně též poukázal na mnohá další
nebezpečí zneužívání seniorů tzv. šmejdy — aktuálně oslovují seniory novou formou podpisové akce na textilní roušky,
kde pak tyto podpisy zneužijí ve svůj prospěch.
usnesení: Rada s potěšením bere činnost této skupiny na vědomí a
děkuje celé komisi za dosud odvedenou práci.

Usnesení č. 316/19/OŽPD — Dobíjecí stanice
Důvodová zpráva:
Za OMIBNH:
Na pracovní schůzce týkající se dobíjecích stanic od ČEZ proběhlo finální doladění úpravy návrhu smlouvy ve spolupráci
5 AK. Smlouvu o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily přikládáme v příloze.
OMIBNH bere na vědomí obsah smlouvy.
Příloha č.4 - Smlouva o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily

usnesení: Rada
schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily
pověřuje starostu podpisem právně prověřené Smlouvy o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro
elektromobily.

Usnesení č. 323/19/0MIBNH - Souhlas s umístěním sídla — Bytové družstvo Hůlkova 302, Praha 9, IČ 0863663
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 19 ze 7. zasedání konaném dne 25. 3. 2020 byly předány podklady AK
Chytil, aby připravil podklady na rozdělení budovy č. p. 302, která je součástí pozemku parc. č. 1817, k. ú. Kbely, obec

Praha (Hůlkova ul.) na jednotky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Záměrem je prodej
jednotlivých bytů vbudově č.p.302, která je součástí pozemku parc. č. 1817, nájemcům těchto bytů, ve smyslu
usnesení zastupitelstva Městské části Praha 19 ze dne 25. 9. 2019 bod 5).

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou důvodovou zprávu
Usnesení č. 402/19/místostar.- Modernizace a změna způsobu provozovánítepelného hospodářství MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Probíhá ocenění hodnoty majetku tepelného hospodářství. Proběhlo zásadníjednání se zástupci SVJ Martinická o
konverzi tepelného výměníku na plynovou kotelnu. Nyní se řeší technické podrobnosti projektu.
V souvislosti s konverzí zdroje obdržela městská část žádost o vyjádření souhlasu s touto změnou od Odboru ochrany
prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Magistrátu Hlavního města Prahy. Dopis v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedené informace v důvodové zprávě a
souhlasí s umístěním a stavbou stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se změnou zdroje tepla a ohřevu TV na
adrese Martinická 645, Praha 9 Kbely, parc. Č. 1173, 1174, 1196, 1197, 1199, 1200, 1183, 1184, 1202, 1203, 1180,
1181, 1205, 1206, 1169, 1170, 1198/3, 1201/3, 1171/1, 1176/1, 1178, 1179, 1182, 1185 a další v k.ú. Kbely.

Usnesení č. 517/20/star. - Medaile za zásluhy v bojis COVID-19

usnesení: Rada
souhlasí se zadáním výroby medailí Městské části Praha 19 za zásluhy v boji s COVID-19 2020 v navržené podobě a
počtu 150 ksjako ocenění osobám, které se podílely na výše uvedené činnosti
ukládá bezpečnostnímu řediteli zajistit výrobu a náklady na realizaci uhradit z účelové dotace na výdaje při řešení
krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, a to dle pokynu zástupkyně ředitele MHMP pro sekci
finanční a správy majetku, Ing. Zdeny Javornické.

Cenová nabídka byla dodána od výrobce 17.4.2020 (viz příloha)

Usnesení č. 518/20/0MIBNH - Vyhodnocení poptávky — Rekonstrukce bytu 3+1, Katusická 680 byt č. 1

Důvodová zpráva:
V souvislosti s průběžnou celkovou rekonstrukcí volných bytů byla vytvořena poptávka na rekonstrukci bytu č. 1 o
velikosti 3+1 v Katusické ulicí č.p. 680

Termín realizace — 03-04/2020.
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Bylo osloveno 9 firem, z čehož 4 na poptávku nereagovaly (firma Reso s.r.o., firma Decorum s.r.o., firma Stavební
Praha s.r.o. a firma Jikomstav s.r.o.). Firma Otistav, s.r.o. měla dle odpovědi 0 poptávku zájem, ale nabídku Městské
části Praha 19 nedoručila. Došlé nabídky byly otevřeny Komisi pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Vladimír Buchtela

45266794

364 680,00 Kč

419 382,00 Kč

Lukáš Vebr

69530009

321 350,00 Kč

369 552,50 Kč

lM-Stav Praha, s.r.o.

26465728

540 498,50 Kč

621 573,28 Kč

SIGMARSIX, s.r.o.

28350529

515 657,93 Kč

593 007,00 Kč

Příloha č. 5 — Poptávka, 4x nabídka, zápis Komise pro otevíránínabídek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem Lukáše Vebra, IČ 69530009, se sídlem Sovenická 12, Praha 9 — Kbely, 197 00 za částku 321 350,- Kč bez
DPH.
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou.

Usnesení č. 541/20/místostar. - Návrh změny rozpočtu z oblasti kultury na školství
Starosta v rámci situace čerpání rozpočtu v oblasti kultury, resp. nemožnosti čerpání z důvodu zrušení akcí z důvodu
nouzového stavu s COVID -19
ukládá PR ve spolupráci s OE do příštího zasedání Rady vytvořit soubor zrušených akcí a předložit návrh na
přeúčelování finančních prostředků z odvětví kultura do odvětví školství, konkrétně na akci výstavba tělocvičny.

