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Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19 pro 9. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 8. mimořádného
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 1 řádném a 5 mimořádných
zasedání a projednala 45 nových usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá
byla již splněna a tim i ukončená, některá usnesení byla projednávána opakovaně a některá jsou stále
vřešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativni.
Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu starosty.
43. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.4.2020

Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení.
Usnesení č. 1154-1/18/OMIBNH - Tělocvična ZŠ Albrechtická - změna termínu dokončení stavby a změna spláceni
ceny díla- CHCHCH

Důvodová zpráva:
Na základě probíhajících kontrolních dnů a postupu výstavby tělocvičny ZŠ Albrechtická

zhotovitel informoval o

změně termínu dokončení stavby a požádal o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Stavba bude dokončena do 30. 6.
2020. Dále ve vazbě na skutečnosti uvedené v dodatku č. 5 byla dohodnuta změna čl. II. dodatku č. 1 ze dne 9. 11.
2018, a to tak, že částka 105,000.000 Kč se nahrazuje částkou 140,000.000 Kč. V návaznosti na tyto dohodnuté změny
čl. II. dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2018, se pak MČ Praha 19 a GEOSAN GROUP a.s. dohodly, že rozdíl mezi skutečnou
cenou díla a částkou 140,000.000 Kč bude Městskou částí Praha 19 zhotoviteli GEOSAN GROUP a.s. uhrazen nejpozději
do dne 31.12.2020.
Příloha č. 1 — návrh dodatku č. 6

usnesení: Rada
schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo k provedení stavby „výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely — Albrechtická"
uzavřený se spol. GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín |||., kterým se mění
termín dokončení stavby. Stavba bude dokončena do 30. 6. 2020. Zároveň rozdíl mezi skutečnou cenou díla a částkou
140,000.000 Kč bude Městskou částí Praha 19 zhotoviteli GEOSAN GROUP a.s. uhrazen nejpozději do dne 31. 12. 2020

a
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného dodatku.

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

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel 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, informuje Radu, že aktuálně pro účely zabezpečení ochrany
zaměstnanců MČ Praha 19 byly po porovnání cen na trhu pořízeny respirátory KN 95 se stupněm zabezpečení FFP 2
v počtu 150 ks za cenu 105,- Kč za kus, a to od fy. Maledok, s.r.o., Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3, IČO: 24709590,
provozující kbelskou lékárnu, a dále bezpečnostní ředitel informuje, že na základě pokynu starosty ze schůzky s řediteli
ZŠ a MŠ Kbely ze dne 22.04.2020 bylo po porovnání cen na trhu pořízeno 200 ks obličejových štítů pro účely
zabezpečení ochrany zaměstnanců MČ Praha 19 a příspěvkových organizací, a to za cenu 130,- Kč bez DPH za kus, tj. za
celkovou cenu 31 460,- Kč vč. DPH, a to od fy. Narran s.r.o., Bayerova 802/33, Brno — střed, 602 00, IČ: 01835483,
taktéž z objednávky pí. místostarostky Šestákové, bylo zakoupeno 40 | biocidniho přípravku GCA D401 v koncentrátu
za celkovou cenu 34.684, - Kč vč. DPH od fy. NANO PLM+ s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, IČ 29217547 a 90 |
biocidniho přípravku GCA D401 v roztoku za celkovou cenu 14.157, - Kč vč. DPH od fy. ZHT Group s.r.o. Hranice, 753 61
Hranice, IČ 27762262, dále byly pořízeny drobné přístroje čistička vzduchu pro účely filtrace vzduchu na odboru
životního prostředí, TV přijímač pro účely kontinuálního sledování informací s ohledem na vývoj situace ve věci COVID
— 19 a tiskárna pro účely tisku letáků a informačních materiálů ve věci opatření k COVID — 19.
Vtomto ohledu bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě pokynu starosty prověřil možnost zajištění
zmenšené verze obličejového štítu pro účely výuky dětí prvního stupně základní školy, kdy bylo zjištěno, že tato úprava
je možná a cenově nijak zásadně nezvýší současnou cenu obličejového štítu, a proto bezpečnostní ředitel 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
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onemocnění, navrhuje Radě po dohodě s ředitelem ZŠ Kbely, uvážení nákupu takto upravených obličejových štítů
v počtu 550 ks.
Dále bezpečnostní ředitel na základě schůzky s řediteli ZŠ a MŠ Kbely ze dne 22.04.2020, a 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, a
na základě pokynu pí. místostarostky Šestákově, navrhuje Radě refundaci mzdy člena SDH Kbely

za pohotovost hasičů z důvodu COVID — 19 ve dnech 02.04. a
15.04.2020.
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 ochrané obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, a na základě pokynu tajemníka, navrhuje Radě po porovnání cen
na trhu, nákup dále definovaného zboží od fy. Dermia, Kutnohorská 155, 109 00 Praha 10, stojanů s integrovaným
dávkovačem dezinfekce v počtu 10 ks, v ceně za kus vč. DPH 4.628, - Kč, tj. celková cena bude 46.280 Kč včetně DPH, a
chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou Chiroderm GEL 5 l v počtu 30 ks, cena za kus vč. DPH 1.420, - Kč, kdy
celková cena bude 42.600, - Kč včetně DPH.
Bezpečnostní ředitel dále 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 ochrané obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, a na základě pokynu pí. místostarostky Šestákové, informuje Radu,
že byly předloženy náklady na drobné potřeby a pohoštění členů SDH Kbely při realizaci služeb za nouzového stavu, a
to drobné potřeby na paragonu ze dne 13.03.2020 od fy. CYAN, s.r.o., na částku 117,- Kč; ze dne 13.03.2020 Dr. Max
lékárna na částku 1 504,- Kč; ze dne 18.03.2020 CYAN, s.r.o. na částku 1 100,- Kč, tj. za drobně potřeby vcelkové
částce 2 721,- Kč vč. DPH a na pohoštění paragony ze dne 14.03.2020 - BILLA, spol., s.r.o.- 926,- Kč; ze dne 15.03.2020
od fy. Cukrárna AVANTI na částku - 500,- Kč; ze dne 15.03.2020 od fy. TESCO strores a. s. na částku 1 281,40,- Kč; ze
dne 16.03.2020 od fy. Potraviny Express na částku 305,- Kč; ze dne 17.03.2020 od fy. BILLA, spol., sro na částku 191,Kč; ze dne 18.03.2020 od fy. Zastávka u Srubu na částku 1 161,- Kč; ze dne 18.03.2020 od fy. Režnictví Milan Pixa na
částku 565,- Kč; ze dne 18.03.2020 od fy. TESCO Stores a. s. na částku 438,40,- Kč; ze dne 18.03.2020 od fy. Pizza
KBELINO na částku 905,- Kč; ze dne 01.04.2020 od fy. BILLA, spol., s.r.o. na částku 340,- Kč; ze dne 03.04.2020 od fy.
BILLA, spol., s.r.o. na částku 320,- Kč, tj. za pohoštění v celkové částce 6 932,- Kč vč. DPH.
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 pí. místostarostky Šestákové, informuje Radu,
že byl nad rámecjiž zmíněných objednán ultrakoncntrát dezinfekce GCA D 401 pro účely dezinfekce prostor budov MČ
Praha 19 včetně příspěvkových organizací, a to v počtu 2 ks kanystru po 30 litrech za celkovou cenu 9.644,- Kč.

usnesení: Rada
bere na vědomí informace bezpečnostního ředitele vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení,
souhlasí s nákupem 40 l biocidního přípravku GCA D401 v koncentrátu za celkovou cenu 34.684, - Kč vč. DPH a 90 l
biocidního přípravku GCA D401 v roztoku za celkovou cenu 14.157, - Kč vč. DPH, čističky vzduchu na odbor životního
prostředí, TV přijímače pro účely kontinuálního sledování informací s ohledem na vývoj situace ve věci COVID — 19 a

tiskárny pro účely tisku letáků a informačních materiálů ve věci opatření k COVID — 19, 10 kusů stojanů s integrovaným
dávkovačem dezinfekce v počtu 10 ks, v celkové ceně 46.280 Kč včetně DPH, 30 ks chirurgické a hygienické dezinfekce
rukou Chiroderm GEL 5 I, v celkové ceně 42.600 Kč včetně DPH, 60 litrů dezinfekce GCAD 401 za celkovou cenu 9.644,Kč včetně DPH, 200 ks obličejových štítů za celkovou cenu 31 460,- Kč vč. DPH, pořízením drobných potřeb a
občerstvení v rámci 24hodinových služeb členů SDH Kbely při realizaci služeb za nouzového stavu v celkové částce

9.653,- Kč a s refundací mzdy člena SDH Kbely— za pohotovost hasičů z
důvodu COVID — 19 ve dnech 02.04. a 15.04.2020 _

ukládá bezpečnostnímu řediteli refundaci mzdy člena SDH Kbely _ za
pohotovost hasičů z důvodu COVID — 19 ve dnech 02.04. a 15.04.2020 — pořízení 550 ks
obličejových štítů optimalizovaných pro účely žáků prvního stupně ZŠ Albrechtická, a úhradu nákupu 40 l biocidního
přípravku GCA D401 v koncentrátu za celkovou cenu 34.684, - Kč vč. DPH, 90 l biocidního přípravku GCA D401 v
roztoku za celkovou cenu 14.157, - Kč vč. DPH, čističky vzduchu, TV přijímače pro účely kontinuálního sledování
informací s ohledem na vývoj situace ve věci COVID — 19 a tiskárny pro účely tisku letáků a informačních materiálů ve
věci opatření k COVID — 19, 550 ks obličejových štítů optimalizovaných pro účely žáků prvního stupně ZŠ Albrechtická,
10 kusů stojanů s integrovaným dávkovačem dezinfekce v počtu 10 ks, chirurgické a hygienické dezinfekce rukou
Chiroderm GEL 5 l v počtu 30 ks a drobné potřeby a občerstvení v rámci 24hodinových služeb členů SDH Kbely při
realizaci služeb za nouzového stavu v celkové částce 9.653,- Kč, 60 litrů dezinfekce GCAD 401, 200 ks obličejových
štítů, provést v rámci rozpočtové kapitoly 5213 - účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s
šířením nového typu koronaviru.
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Usnesení č. 377/19/místostar. - Převod majetku 2 MP hl. m. Prahy - auto
Rada HMP dne 20. 4. 2020 rozhodla resp. schválila převod nepotřebného majetku, aut na JSDH a další zájemce včetně
našeho požadavku na vůz Octavia. Obratem nám byla zaslána smlouva, do které jsme doplnili přebírající osobu aje
připravena k podpisu.
Smlouva je v příloze č. 1

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu správy majetku dle přílohy.

Usnesení č. 542/20/místostar. - Zprovoznění mateřských škol a základní školy od 25.5.2020
MŠMT doporučuje zprovoznit první stupeň základních škol od 25. 5. 2020 za stanovených podmínek (např. jedno dítě
v lavici, 15 či. skupiny, roušky ve společných prostorách a další) včetně podmínek hygienických, které budeme muset
zajistit. Druhý stupeň se do škol vrátí až v září. Pro mateřské školy zvolilo MŠMT stejný alibistický postup jako v případě
jejich uzavření, tedy vše ponechává na zřizovateli, avšak za stejně striktně daných hygienických podmínek. Chtěli
bychom otevření školských zařízení sladit a zprovoznit, jak první stupeň ZŠ, tak školky najednou k 25. 5. 2020. Pro
dodržení podmínek je však nutné prvotní zjištění kolik dětí bude mít o docházku zájem, neboť doporučené 15 členné
skupiny již nebude moci po zahájení měnit. Zároveň před otevřením musíme provést důkladný úklid a desinfekci
prostor ZŠ i obou MŠ a předzásobit a upravit provoz zařízení tak, aby splňovaly dané podmínky, které budou muset být
po celou dobu provozu dodržovány. Byl proto vypracován informativní dopis pro rodiče, který nejen upřesní, za jakých
podmínek bude docházka možná, ale zároveň určí závazně počet dětí, se kterými budeme moci počítat pro účast a
výuku. Dané podmínky musí chránit nejen děti, ale i vyučující, personál a zákonné zástupce. MŠMT přislíbilo manuál
do konce dubna, který však prozatím není, my však potřebujeme s dostatečným předstihem informovat nejen rodiče,
ale zejména provoz náležitě připravit. Proto navrhujeme informovat neprodleně zákonné zástupce dětí se zpětnou
vazbou, aby nic nebránilo spuštění provozu našich školských zařízení v navrhovaném termínu.

Příloha č. 2 — Dopis rodičům MŠ Albrechtická
Příloha č. 3 — Dopis rodičům MŠ Letců
Příloha č. 4 — Vyhl. č. 14/2005

Příloha č. 5 — Dopis rodičům ZŠ
usnesení: Rada po projednání
souhlasí s uvedeným postupem a zároveň
ukládá místostarostce průběžně či operativně informovat vedení radnice a bezpečnostního ředitele o plnění podmínek
přípravy provozu školských zařízení.

Usnesení č. 543/20/místostar. - Odpuštění úplaty za předškolnívzdělání
V souladu s pravidly a spuštěním provozu mateřských škol je třeba vyřešit otázku úplaty za docházku, kterou upravuje
Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělání. V § 6 je uvedeno, jak má být úplata stanovena a zároveň ve kterých
případech se úplata krátí či odpouští. Uzavření školek při vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR se neúčastnily
docházky všechny děti ve školce, proto jsme poplatek nevybírali. Vyhláška však nepočítá se situací, kdy budou do
jedné třídy docházet pouze některé děti a zbývající zůstanou doma, avšak zvlastní vůle rodič dítě zdocházky
neodhlásí, neboť by nesplňoval podmínky ošetřovného z důvodu vládního nařízení. Přesto je žádoucí, aby se do školky
vrátil pouze omezený počet dětí, aby vznikly oddělené a málopočetné skupiny z hygienických důvodů a dle doporučení

MŠMT.
Navrhujeme proto pro odstranění tvrdosti přístupu k nařízení vuvedené Vyhlášce odpuštění úplaty za předškolní
vzdělání pro děti, které se do doby odvolání nouzového stavu či z důvodu podmínek stanovených Vládou ČR nebo Min.
zdravotnictví nebo MŠMT nebudou moci zúčastnit předškolního vzdělání.

Př. č. 4 — Vyhláška č. 14/2005
usnesení: Rada po projednání
schvaluje odpouštění úplaty za předškolní vzdělání za děti, které se z důvodu a po dobu nouzového stavu stanovené
Vládou ČR docházky nezúčastní nebo z důvodu a po dobu stanovení podmínek a doporučení Vlády ČR nebo Min.
zdravotnictví nebo MŠMT, které jim budou bránit účasti na předškolního vzdělání v mateřských školách, jejichž je MČ
Praha 19 zřizovatelem.
ukládá OKS stanovisko zřizovatele sdělit svým mateřským školám.

44. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.5.2020
Na tomto zasedání rada projednala 13 nových usnesení.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Důvodová zpráva:
Tajemník informuje Radu:
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aktuálně k dnešnímu datu bylo řešeno v rámci podpory seniorů v nouzovém stavu toto:
.

Vyřizování a zprostředkování veškerých proseb seniorů ohledně zahrady DS Mladoboleslavská a DS
Borovnická (chodníková dlažba, štěrk, zjištěna potřeba sudů na dešťovku — bude řešit Komise Sucho Kbely

2020—2025
.

Odvoz osamělých a ZTP seniorů klékaři-pravidelně-dle potřeby, dle požadavků imobilních seniorů dovoz

0

obědů z automatu na radnici
Na základě žádostí (vzhledem kčástečné imobilitě seniorů) převozy potřebných roušek a desinfekčních

.

Pravidelně probíhá i dovoz starších vydání časopisů z místní knihovny + denní tisk, předávání aktuálních

potřeb seniorům z ostatních částí Kbel

důležitých informací ohledně uvolňování bezpečnostních opatření (pro seniory V D5 však i nadále striktní
bezpečnostní režim vrámci zákazu návštěv mimo pečující osoby), zjišťování psych. stavu seniorů z DS,

nabídka pomoci z oblasti psychologické (dle nabídky těchto služeb zdarma od _
.

Převozy „protistresových perníčků" do DS Mladoboleslavské, DS Borovnické, výdej perníčků seniorům v rámci

předávání desinfekce na dvoře radnice (velmi děkují)
.

Na základě domluvy s kolegy z MČ Vinoř — senátorem p. Davidem Smoljakem — k datu 12/5/2020 zajištěn také
pro obyvatele obou kbelských DS pravidelný odběr balíčků z potravinové banky (cca lxtýdně bude řidič
rozvážet cca 50 lidem ze Kbel, v obou DS byly vybrány 2 styčné osoby, které se postarají o předání všem

dalším obyvatelům DS) —viz https://www.davidsmoliak.cz/pomahame

.

Komunikace se seniory ohledně řešení problémů z různých oblastí — např. s poštovní službou — _

_
usnesení: Rada
bere s potěšením na vědomí uvedené informace.

Usnesení č. 50/18/star.- Komise bytová
Z důvodu ukončení pracovního poměru vedoucí OMIBNH, pání Ivany Pirné, navrhuje předsedá Komise bytové odvolat
paní Pirnou z funkce tajemnice Komise bytové a novou tajemnicí komise jmenovat pání Moniku Havelkovou.

usnesení: Rada
odvolává tajemnicí Komise bytové pání Ivanu Pirnou a
jmenuje tajemníci Komise bytové paní Moniku Havelkovou.

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

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel 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 ochrané obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, informuje Radu, že na základě pokynu starosty ze schůzky s řediteli
ZŠ a MŠ Kbely ze dne 22.04.2020 došlo dne 06.05.2020 k předání dezinfekce Chiroderm GEL 5 I, obličejových štítů a
dávkovačů dezinfekce školským zařízením zřizovaným MČ Praha 19, bezpečnostní ředitel dále v souvislosti se stávající
situací způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 á Vládou ČR vyhlášeným
nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, a
na základě pokynu místostarosty Ing. Olmra, informuje Radu, že byl realizován, po porovnání cen na trhu, nákup 620
ks respirátorů třídy KN95 s certifikací FFP2 v ceně 55,- Kč za kus včetně DPH, a to od fy. SCARABEUS Trade s.r.o.,
Jablonecká 362/17, Střížkov, s celkovou cenou vč. DPH ve výši 34 100,- Kč, dále
bezpečnostní ředitel na základě schůzky s řediteli ZŠ a MŠ Kbely ze dne 22.04.2020, a v souvislosti se stávající situací
způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 á Vládou ČR vyhlášeným nouzovým
stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, navrhuje
Radě, po porovnání cen na trhu, pořízení 4 ks parního čističe Kárcher SG 4/4 za cenu 31 590,00 Kč vč. DPH, tj. za
celkovou cenu 126.360, - Kč vč. DPH, a to od fy. Karcher spol.s ro, Modletice 193, 251 01 Modletice, IČO: 48535761, a

to s ohledem na metodické materiály MŠMT ČR ze dne 30.04.2020 s názvem "PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020" a " OCHRANA ZDRAVÍA PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL v OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020", zejména s ohledem na nařízení:„Ško/a zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné
množství dezinfekce.

Důkladné čištění všech místnosti, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy

nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký
počet lid/', musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k
sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. " dále
bezpečnostní ředitel na základě schůzky s řediteli ZŠ a MŠ Kbely ze dne 06.05.2020, a v souvislosti se stávající situací
způsobené šířením onemocnění COVID — 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 á Vládou ČR vyhlášeným nouzovým
stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, navrhuje Radě
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népořizovat dříve Radou schválených 550 ks obličejových štítů optimalizovaných pro účely žáků prvního stupně ZŠ
Albrechtická, a to na základě realizace dalších opatření vyplývajících z metodického materiálu Ministerstva školství ČR,
a dále
bezpečnostní ředitel nadále 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 ochrané obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, informuje Radu, že s ohledem na požadavky jenž byly vyjádřeny
řediteli ZŠ a MŠ Kbely v rámci schůzky dne 06.05.2020 a po porovnání cen na trhu, objednal 1700 ks jednorázových
ochranných roušek za cenu 12,20 Kč za kus, s celkovou cenou vč. DPH ve výši 20 740,- Kč, kdy bezpečnostní ředitel,
s ohledem na výše uvedené a potřeby MČ Praha 19 v průběhu letošního roku navrhuje Radě uvážit nákup až 8 000 ks
jednorázových ochranných roušek, a to v průběhu roku 2020 dle vývoje trhu.

usnesení: Rada
bere na vědomí informace bezpečnostního ředitele vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení,
souhlasí s nákupem 4 ks parního čističe Kárchér SG 4/4 za cenu 31 590,00 Kč vč. DPH, tj. za celkovou cenu 126.360,- Kč
vč. DPH, mateřské školy a základní škola se zavázaly podílet se na tomto nákupu 50% dané ceny tzn. úhrnem 63 180,—

Kč ,
souhlasí s nepořízením dříve Radou schválených 550 ks obličejových štítů optimalizovaných pro účely žáků prvního

stupně ZŠ Albrechtická, tím Rada
revokuje své předešlé usnesení v této věci a
ukládá bezpečnostnímu řediteli úhradu nákupu 620 ks respirátorů třídy KN95 za celkovou cenu vč. DPH ve výši 34
100,- Kč, 4 ks parního čističe Kárcher SG 4/4 za celkovou cenu 126.360, - Kč vč. DPH, provést v rámci rozpočtové
kapitoly 5213 - účelové dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a
ukládá bezpečnostnímu řediteli sledovat vývoj ceny jednorázových roušek, informovat o tomto vývoji cen starostu a
následně předložit Radě návrh na případné nákupy.

Usnesení č. 544/20/BŘ - Komise Sucho Kbely 2020-2025

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel s ohledem na okolnosti vývoje klimatické změny a na základě pokynu starosty navrhuje Radě
zřízení komise s názvem "Sucho Kbély 2020—2025", která by se měla zabývat poradní a iniciační činností v rámci
přípravy a realizace koncepčních opatření udržení vody v krajině v rámci MČ Praha 19, a to v obsazení:

Bc. Blanka Pokorná, DiS. (předseda komise), Mgr. Martin Hrubčík (místopředseda komise), JUDr. Josef Nykles, Ing.Jan
Boubelík, Kateřina Březinová, RNDr. Ladislav Žitný, Pavel Holeček, Ing. Jaroslav Knotek, Mgr. Bc. Tomáš Marek

(tajemník komise)
usnesení: Rada
bere na vědomí informace bezpečnostního ředitele vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení a
zřizuje komisi Sucho Kbely 2020 — 2025 a

jmenuje členy této komise Bc. Blanka Pokorná, DiS. (předseda komise), Mgr. Martin Hrubčík (místopředseda komise),
JUDr. Josef Nykles, Ing. Jan Boubelík, Kateřina Březinová, RNDr. Ladislav Žitný, Pavel Holeček, Ing. Jaroslav Knotek,

Mgr. Bc. Tomáš Marek (tajemník komise)
Usnesení č. 545/20/OE - Prominutí místního poplatku z pobytu
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 16/1 z 16.4.2020 vzalo na vědomí doporučení odboru daní, poplatků
a cen MHMP adresovaného městském částem hlavního města Prahy k plošnému prominutí místního poplatku
z pobytu za období 16.3.2020 do 31.12.2020 ve snaze zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu.
Městská část doposud odsunula splatnost všech místních poplatků a dále odbor DPC MHMP plošně prominul místní
poplatky za prodejní místa a předzahrádky. Dosavadní opatření zmírňují ekonomické dopady a působí preventivně
proti šíření nového typu koronaviru.
Poplatníkem poplatku z pobytu jsou nicméně sami ubytovaní, nikoliv pronajímatelé podnikatelé, takže ekonomické i
preventivní dopady odpuštění poplatku jsou sporné. Nicméně vzhledem k tomu, že na území MČ Praha 19 se nacházejí
především ubytovny, které ubytovávají na delší dobu než 60 dní, což je osvobozeno od poplatku ze zákona, nebyl by
dopad na rozpočet MČ významný.

usnesení: Rada
nesouhlasí s doporučením odboru daní poplatků a cen MHMP s plošným prominutím místního poplatku z ubytování za

období 16.3.2020 — 31.12.2020.

Usnesení c. 549/20/OE - Schválení rozpočtu a odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola
Albrechtická

Důvodová zpráva:
Zákon 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nově ukládá příspěvkovým organizacím zveřejnit schválený
rozpočet a rozpočtový výhled na internetových stránkách.
Příspěvkové organizace účtují o svěřeném majetku a také ho odpisují. Roční odpisje převáděn do fondu investic podle
zřizovatelem schváleného plánu (tedy radou MČ). Finanční prostředky potřebné na tento převod čerpají příspěvkové
organizace 2 provozního příspěvku.
V příloze je návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická

na rok 2020, jehož součástí je již

schválený příspěvek na provoz ve výši 1 714 000,— Kč a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2022.

usnesení: Rada
schvaluje odpisový plán, rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ Albrechtická.

Usnesení č. 550/20/OE - Schválení rozpočtu a odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Letců

Důvodová zpráva:
Zákon 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nově ukládá příspěvkovým organizacím zveřejnit schválený
rozpočet a rozpočtový výhled na internetových stránkách.
Příspěvkové organizace účtují o svěřeném majetku a také ho odpisují. Roční odpisje převáděn do fondu investic podle
zřizovatelem schváleného plánu (tedy radou MČ). Finanční prostředky potřebné na tento převod čerpají příspěvkové
organizace 2 provozního příspěvku.
V příloze je návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Letců na rok 2020, jehož součástí je již schválený
příspěvek na provoz ve výši 1 330 000,- Kč a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2022.

usnesení: Rada
schvaluje odpisový plán, rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ Letců.

Usnesení č. 551/20/OE - Schválení rozpočtu a odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická

Důvodová zpráva:
Zákon 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nově ukládá příspěvkovým organizacím zveřejnit schválený
rozpočet a rozpočtový výhled na internetových stránkách.
Příspěvkové organizace účtují o svěřeném majetku a také ho odpisují. Roční odpis je převáděn do fondu investic podle
zřizovatelem schváleného plánu (tedy radou MČ). Finanční prostředky potřebné na tento převod čerpají příspěvkové
organizace 2 provozního příspěvku.
V příloze je návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická na rok 2020, jehož součástí je již
schválený příspěvek na provoz ve výši 7 617 000,- Kč a účelová dotace na provoz nové tělocvičny ZŠ ve výši 5 000 000,Kč a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2022.

usnesení: Rada
schvaluje od pisový plán, rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ Albrechtická.

Usnesení č. 554/20/místostar. - Obnovení plateb za nájemné nebytových prostor

Důvodová zpráva:
V souladu s rozvolňováním opatření Vlády ČR spočívající ve znovuotevření podnikatelských subjektů a možnosti
provozovat činnost v uzavřených prostorách, jako byly fit studia, kosmetické a kadeřnické salony, dětské zájmové
kroužky a skupiny, restaurační předzahrádky a veškeré obchody od 11. 5. 2020, navrhujeme ukončení platnosti
odpuštění nájemného za období od 16. 3. do 10.5.2020, a to dle přiložené tabulky, v př. č. 1.
usnesení: Rada po projednání
respektuje vládní opatření a
ukončuje platnosti odpuštění nájemného ve vybraných provozovnách ke dni 10. 5. 2020 a dle přiložené tabulky. Dále
ukládá OMIBNH nájemce o této skutečnosti informovat.

Usnesení č. 555/20/místostar - Souhlas s použitím znaku MČ pro Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve
Kbelích, z.s.

Důvodová zpráva:
Spolek podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích IČO 08642028, který úzce spolupracuje s oddílem pozemního
hokeje při TJ Sokol Kbely žádá o možnost použití znaku Městské části Praha 19 na mobilní stan, se kterým budou
navštěvovat zápasy a další akce na podporu a propagaci kbelského pozemního hokeje.

Žádost v příloze č. 2
usnesení: Rada po projednání
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schvaluje použití znaku Městské části Praha 19 pro Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, 2.5., pro
účely propagace kbelského pozemního hokeje a
ukládá OKS sdělit toto usnesení členu kontrolního výboru spolku panu M. Večeřovi.

Usnesení č. 556/20/0T - Přezkum hospodaření MČ P19 - závěrečná zpráva
Tajemník informuje radu o výsledcích závěrečného přezkumu hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019 provedeného na
našem úřadě odborem kontrolních činností MHMP (zpráva v příloze). Díky skvěle odvedené práci všech zaměstnanců
úřadu jsme dosáhli vynikajícího výsledku, cituji kontrolní závěr: „Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ
za rok 2019, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly
napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření."

usnesení: Rada
vyslovuje poděkování všem zaměstnancům za velmi dobře odvedenou celoroční práci, zejména těm, kterých se
kontrola týkala: pí. místostarostka Šestáková, tajemník JUDr. Nykles, Ing. IIIa, pí. Fišerová, Olmrová, Bc. Pokorná,
Pavlátová, Dis., pí. Krupičková, Ing. Zámyslická, Mgr. Hrubčík, pí. Havelková.

45. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 14.5.2020

Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení 485/20/0T — Opatření v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
Důvodová zpráva:
Tajemník informuje radu, že stále zůstává v platnosti povinnost pro orgány veřejné moci a správní orgány dodržování
zvýšených hygienických požadavků při jejich provozu. Po celé republice je preferován styk úředníka a občana on-line.
Nelze-li to, platí při vstupu do objektu tyto pravidla.
Činnost úřadu po ukončení nouzového stavu od 18.5.2020:
1.
Úřední hodiny jsou plně obnovenyjako před nařízením nouzového stavu.
2.

Dodržení hygienicko-bezpečnostních opatření dle:
a.

Informace pro obce zpracované Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ze dne

14.5.2020 (adekvátně použitelné pro provoz úřadu)
b.

zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví

c.

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9.4.2020

Je nadále i po zrušení nouzového stavu povinnost dodržovat:
.

odstupy 2 metry

.

použití ochranných prostředků dýchacích cest (rouška)

.

zajištění dezinfekce prostor a dezinfekčních prostředků

.

zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně

neboť výše uvedené není časově omezeno jen na dobu trvání nouzového stavu a dosud nebylo zrušeno.
V návaznosti na výše uvedené je zpracován pokyn tajemníka pro klienty úřadu o pravidlech provozu od 18.5.2020 na

ÚMČ Praha 19.
Přílohy:
1.

Informace pro obce Ministerstva vnitra ze dne 14.5.2020 zpracovaná Odborem veřejné správy, dozoru a
kontroly

2.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 2 9.4.2020 čj.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

3.

Informace tajemníka o pravidlech provozu ÚMČ Praha 19 od 18.5.2020

usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí 5 následující

INFORMACÍTAJEMNÍKA o pravidlech provozu ÚMČ Praha 19 od 18. 05. 2020
za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků při vyřizovánízáležitostí na ÚMČ Praha 19
v souvislosti s epidemií koronaviru dle mimořádného opatření MZČR, ze dne 9.4.2020, č.j. MZDR 15757/20203/MIN/KAN, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle Informace pro obce Ministerstva vnitra ze
dne 14.5.2020 zpracované Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly
Zásadně je preferován styk s občany přes PC — tedy on-line.
Při vstupu do objektu úřaduje každý povinen dodržovat v zájmu svém iv zájmu okolí následující pravidla provozu:
.

Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou nemůže být odbaven.

.

Klient použije dezinfekci rukou nebo jednorázové ochranné rukavice.

.

Je třeba dodržovat 2 metrové rozestupy.

.

Pracovník recepce či jiný zaměstnanec klientovi pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.
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.

Klient vyčká na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před úřadem a bude respektovatjeho pokyny.

.

Vstup klientů do úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku.

Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobníjednání lze tímto zkrátit na dobu co možná
nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-máilu, kontakty:
http:/[www.prahal9czj— odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

Usnesení č. 557/20/star. - Nákup 10 000 ks papírových ústenek
Důvodová zpráva:
Starosta svolal mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19, a to na základě informací televizního zpravodajství, kde p.
profesor Roman Prymula hovořilo druhé vlně Covid-19 s tím,že táto druhá vlna je očekávána a všechny instituce by si
měly vytvořit zásobu ochranných prostředků, a to minimálně na dobu jednoho měsíce.

usnesení: Rada
na základě tohoto vyjádření a s ohledem na možný růst cen
schvaluje nákup 10 000 kusů papírových ústenek za cenu 11,97 Kč za kus, s celkovou cenou vč. DPH a dopravy ve výši
119 700,- Kč a
ukládá bezpečnostnímu řediteli realizovat nákup dle tohoto usnesení.

46. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 22.5.2020
Na tomto zasedání rada projednala 4 nová usnesení.
Usnesení č. 558/20/OE — Schválení účetní závěrky MČ Praha 19

Důvodová zpráva:
EO předkládá radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2019, zprávu o přezkoumání hospodaření za rok
2019, inventarizační zprávu za rok 2019 za vlastní MČ a zprávu interního auditu o výsledcích finančních kontrol za rok

2019 (vše v elektronické příloze).
Vzhledem ktomu, že předložené podklady (účetní závěrka, zpráva o přezkoumání hospodaření, zpráva interního
auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva) nesvědčí o tom, že by účetní závěrka městské části neposkytovala
věrný a poctivý obraz účetnictví, navrhuji, aby rada MČ schválila dle paragrafu 18 odstavec 1 vyhlášky 220/2013 Sb.
účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2019.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2019 a
ukládá vedoucí EO předložit účetní závěrku jako součást závěrečného účtu spolu svýsledky hospodaření MČ a
příspěvkových organizací za rok 2019 k projednání na červnové ZZMČ.

Usnesení č. 559/20/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Letců
Důvodová zpráva:
EO předkládá radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Mateřská škola Letců za rok 2019, inventarizační
zprávu za rok 2019, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze
strany MČ (vše v elektronické příloze). Vzhledem ktomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva o interního
auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Mateřská škola Letců nesvědčí 0 tom, že by
účetní závěrka příspěvkové organizace neposkytovala věrný a poctivý obraz účetnictví, navrhuji, aby rada MČ schválila
dle paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Mateřské školy Letců za rok 2019.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Letců za rok 2019

Usnesení č. 560/20/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Albrechtická

Důvodová zpráva:
EO předkládá radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Mateřská škola Albrechtická za rok 2018,
inventarizační zprávu za rok 2018, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a protokol o výsledku veřejnosprávní

kontroly ze strany MČ (vše v elektronické příloze). Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky,
inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická nesvědčí o tom, že by účetní závěrka
příspěvkové organizace neposkytovala věrný a poctivý obraz účetnictví, navrhuji, aby rada MČ schválila dle paragrafu 6
vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Mateřské školy Albrechtická za rok 2018.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická za rok 2019

Usnesení č. 561/20/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Kbely

Důvodová zpráva:
EO předkládá radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Základní škola Albrechtická za rok 2019, inventarizační
zprávu za rok 2019, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze
strany MČ (vše v elektronické příloze). Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva o interního
auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická nesvědčí o tom,
že by účetní závěrka příspěvkové organizace neposkytovala věrný a poctivý obraz účetnictví, navrhuji, aby rada MČ
schválila dle paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Základní školy Albrechtická za rok 2019.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kbely za rok 2019.

47. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.5.2020
Na tomto zasedání rada projednala 6 nových usnesení.
Usnesení č. 563/20/OMIBNH - Souhlas s umístěním nového plynovodu na části pozemku parc. č. 249/1 vobec
Praha, k. ú. Kbely

Důvodová zpráva:
Vsouvislosti svybudováním plynové kotelny vZákladní škole Praha — Kbely je nutné udělit souhlas s umístěním
nového plynovodu na části pozemku parc. č. 249/1 obec Praha, k. ú. Kbely pro účely stavebního řízení. Pozemek je ve
vlastnictví HI. m. Prahy svěřená správa Městské části Praha 19.
Příloha č. 2 situační plán — nákres vedení

usnesení: Rada
souhlasí s umístěním plynovodu na části pozemku parc. č. 249/1 obec Praha, k. ú. Kbely (vedení je vyznačeno na
situačním plánu), o právu stavby bude rozhodovat dle ustanovení §89 odst. 2 písm. |) zákona č. 131/2000 Sb.

Zastupitelstvo MČ Praha 19.
Usnesení č. 567/20/OE - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Důvodová zpráva:
EO předkládá návrh závěrečného účtu městské části Praha 19 za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Městské části Praha 19 za rok 2019 příloze.

usnesení: Rada
souhlasí s návrhem závěrečného účtu a ponecháním hospodářských výsledků příspěvkovým organizacím a
ukládá vedoucímu EO předložit materiál na příštím zasedání zastupitelstva MČ.

48. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 4. a 5.6.2020
Na tomto zasedání rada projednala 19 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD — Cyklostezky
Důvodová zpráva:
Na Magistrátu hl. m. Prahy projednávají dotace městským částem na bezmotorovou dopravu pro rok 2020. Čeká se na
souhlas náměstka primátora pro finance. Městská část žádala o 28 milionů korun. Obsahem žádosti bylo pokračování
stezky Via Sancta, oprava stezky podél trati včetně prostoru nádraží, oprava cesty kolem letiště do Kyjí.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava

Důvodová zpráva:
Probíhá výstavba obratiště Kbelský hřbitov. Aktuálně jsou zhotoveny autobusové zastávky na Semilské ulici
vbezbariérovém provedení, vobratišti bylo vybudováno podloží, vč. vsakovacích míst, položeny obrubníky a
zastávkové panely. Dokončení se předpokládá v srpnu 2020.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava
Důvodová zpráva:
Probíhá zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zvýšeného přechodu v Toužimské ulici u školy.
Paralelně probíhá jednání ohledně převodu práv stavebníka na hlavní město Prahu, viz usnesení BESIP — Toužimská.
Akce bude následně předána TSK a. s. k realizaci.
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usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“
Důvodová zpráva:
Na základě zveřejněné výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu: „Park Aerovka
— cyklostezky, k.ú. Kbely — 1. etapa" bylo doručeno jedenáct nabídek a proběhlo otevírání obálek. V příloze protokol
z otevírání obálek a zpráva o hodnocení nabídek.

Název/obchodní firma/

Sídlo

IČO

jméno a příjmení účastníka

Nabídková cena

Výsledné

(bez DPH)

pořadí nabídek

HES stavebni s.r.o.

Praha 4

28143213

4.767.945,01

5.

POZKOM s.r.o.

Praha 5

02538628

4.397.279,81

3.

COLAS CZ, a.s.
STRABAG a.s.

Praha 9
Praha 5

26177005
60838744

3.536.816,42
4.991.346,3O

1.
8.

EUROVIA CS, a.s.

Praha 4

45274924

5.836.523,58

11.

KVS stavebni, s.r.o.

Praha 9

28982703

4.325.517,8O

2.

COMMATEL— Uher, s.r.o.

Praha 4

27092348

5.249.889,85

9.

OPREKO, s.r.o.

Praha 3

49789791

5.382.217,67

10.

WALCO CZ spol. s.r.o.

Praha 4

25640623

4.878.135,00

6.

BULDIX s.r.o.

Praha 3

24204811

4.887.219,82

7.

PSS Bohemia, sro

Praha 3

26451255

4.656.577,85

4.

usnesení: Rada po projednání

bere na vědomí důvodovou zprávu a
přijímá nabídku firmy COLAS CZ, a.s., která podala nejvýhodnější nabídku a
pověřuje starostu/místostarostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 3.536.816,42
Kč. Cena vč. DPH 4.279.547,87Kč.

Usnesení č. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží
Tajemník informuje Radu:
Důvodová zpráva: Oddělený pozemek č. parc. 2149/8 v kat. území Kbely je zapsán v katastru nemovitostí. Předmětem
koupě jsou pozemky č. parc. 2149/8 a 2154 v kat. území Kbely o celkové výměře 753m2.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Tělocvična ZŠ Albrechtická

Důvodová zpráva:
Na stavbě nové tělocvičny probíhají dokončovací práce, stavba by měla být předána 30. 6. 2020

usnesení: Rada
bere na vědomí informace v důvodové zprávě
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:
Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém 7. zasedání konaném dne 25. 3. 2020 v bodu č. 4 schválilo prodej nemovitostí č.
e. 1 Jilemnická, která je součástí pozemku parc. č. 701/2 a pozemku parc. č. 701/1, k.ú. Kbely manželům _

_, za kupní cenu v celkové výši 5, 289.000 Kč.
Na základě usnesení Zastupitelstva byla sepsána kupní smlouva, kterou zkontroloval a schválil AK Chytil a následně

podepsal starosta MČ Praha 19, Pavel Žd'árský. V současné době čekáme na podpis manželů _ kteříjednají
s bankami o uzavření hypoteční smlouvy.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 316/19/OŽPD — Dobíjecí stanice
Důvodová zpráva:
Smlouva o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily byla podepsána. Aktuálně bylo
zahájeno projednávání územního řízení.
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usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 345/ 19/ místostarosta - Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ

Důvodová zpráva:
V tomto týdnu je naplánovaná schůzka ohledně variant konceptu a další bližší specifikace hřiště.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 412/19/místostar. - Žádost o mimořádnou investiční dotaci MŠ Albrechtická
Paní ředitelka oznámila dokončení akce dle schváleného usnesení Rady.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 439/19/0ŽPD, místostar. - Nový název ulice

Důvodová zpráva:
Magistrátní komise a následně i Rada hl. m. Prahy dne 25. 5. 2020 usn. č. 1005 náš návrh ulice schválila. Název ulice
Plzákova je již zaveden do tzv. RUIANU — elektronického adresného systému a pracují s ním naše odbory — evidence
obyvatel, stavební atp.
usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 476/20/0MIBNH - SKANSKA a.s.- smlouva o budoucí smlouvě kupní CHCHCH

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém 8. mimořádném zasedání konaném dne 29. 4. 2020 v bodu č. 5 schválilo uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi společností Skanska a.s. a MČ Praha 19 na budoucí převod vlastnictví ze strany
Skanska Reality a.s do vlastnictví MČ Praha 19 movitých a nemovitých věcí, vymezené souhrnně v příloze č. 01
smlouvy. Uvedený předmět převodu bude Skanska Reality a.s převáděn na MČ Praha 19 po částech, a to v závislosti na
dokončováníjednotlivých etap výstavby projektu a cyklostezky. Smlouva byla podepsána oběma stranami a vložena do
Registru smluv.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou důvodovou zprávu
Usnesení č. 483/20/0T - Přijetí nápravných opatření ke kontrole činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím
Důvodová zpráva:
Zpráva o přijetí nápravných opatřeních byla projednána na 8. zasedání zastupitelstva MČ P19 dne 29.4.2020 se
závěrem, že ZMČ bere Zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole na vědomí a poté byla zpráva
zveřejněna na ÚD MČP19 včetně přijatého usnesení zastupitelstva. Následně byla dne 26.5.2020 odeslána zpráva na
Magistrát odboru kontrolních činností o provedených nápravných opatřeních, včetně zápisu ze zasedání zastupitelstva
a zveřejnění na úřední desce, tak jak kontrolní skupina požadovala.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 487/20/místostar. - Dotace - VFP z rozpočtu MČ Praha 19 pro rok 2020

Důvodová zpráva:
V souladu se schválenými

dotacemi

byly zpracovány veřejnoprávní smlouvy. Avšak s ohledem na COVID-19

místostarostka obeslala organizace s požadavkem na možné potřebné úpravy smluv resp. žádosti o úpravu např.
termínů, druhu použití či úplného pozastavení akce či projektu. Na základě této komunikace požádali organizace 0
následujícízměny:
-

KRC COByDup — posunutí termínu vyúčtování „Mikulášské" — nemění se předmět ani účel dotace, vyúčtování
ve smlouvě posunuto na prosincový termín,

-

Junák — požadoval doplnit vyfinancování školení a vzdělávání pro dospělé instruktory, s ohledem na poslání
dotace, její schválený rozsah a její zařazení do kategorie mládeže a dětí, byla smlouva ponechána v původním
návrhu,

-

Takewon-do Dan-Gun, pronájem tělocvičny - posunutí termínu vyúčtování s ohledem čerpání nájemného za
tělocvičnu až do 12. měsíce - nemění se předmět ani účet dotace, vyúčtování ve smlouvě posunuto na
prosincové datum,
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-

Spartak Kbely — rozšíření podzimních tréninků vtělocvičně i o tréninky mládeže na umělém venkovním

-

povrchu, nemění se předmět ani účel dotace, formulace použití dotace rozšířena io tento způsob tréninku,
TJ Sokol Kbely, podpora oddílů — doplnění a rozšíření účelu dotace o nákup sportovního vybavení hráčů, jedná
se o rozšíření předmětu smlouvy, žádost v příloze, jedná se však o naplnění účelu dotace, doporučuji žádosti
vyhovět,

-

Šakal, nájemné — posunutí vyúčtování nájemného za tělocvičnu do 12. měsíce — nemění se účel ani předmět
dotace, termín posunut na prosincové datum,

-

PrímaDen, soutěžní kvízy s podtituly K. Gott, J. Suchý — požadována změna na divadelní představení „Lidojedi
—celovečerní představení pro dospělé s píničkami Xindla X, - nemění se účel ani účel dotace, pouze jiné
představení, doporučuji vyhovět,

Všechny oslovené organizace a spolky měly určité obavy o naplnění cílů projektů, avšak s uvolněním vládních opatření
většina z nich dojde k uspořádání akcí či provozu svých oddílů. Největší otazníky visely nad cyklistickým závodem
v letňanskokbelskěm parku a závodem malých běžců Vypusťte Šakala. Nakonec se cyklozávod horských kol
s celorepublikovou účastí uskutečnív termínu 21. 6. 2020 a Šakala bude vypuštěn na podzim 17. 10. 2020.

usnesení: Rada
souhlasí svýše uvedenými změnami smluv včetně termínů a změny předmětu u organizace Spartak Kbely, TJ Sokol
Kbely a PrimaDen, neboť nemění účel poslání veřejnoprávní podpory, pro které byla schválena a
ukládá místostarostce pokračovat v dokončení zpracování a podpisu smluv.

Usnesení č. 502/20/Bezp.řed. - Hromadné rozesílání SMS — CHCHCH

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že s ohledem na ukončeníVládou ČR vyhlášeného nouzového stavu ze dne 12. 3.
2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, aktuálně v průběhu měsíce června
dojde kvyhlášení poptávkového řízení na zakázku hromadného rozesílání SMS, kdy cílem realizace této poptávky je
snaha o prověření možnosti úspory veřejných prostředků, kdy doposud realizovaná služba SMS Infokanál je aktuálně
plně funkční, ale vývoj na trhu nevylučuje zlepšení podmínek smluvního vztahu s poskytovatelem služby při zachování
kvality.

usnesení: Rada
bere na vědomí informace bezpečnostního ředitele vyjádřené v důvodové zprávě tohoto usnesení.

Usnesení č. 507/20/star. - Řešení mimořádné situace v souvislosti s výskytem koronaviru

Důvodová zpráva:
Městská část v souvislosti se stávající situací způsobenou šířením onemocnění způsobené koronavirem COVID — 19
SARS-CoV-2 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 pokračuje v mimořádných opatřeních,

zejmena:
.

Provádění ozonizace prostorů MČ Praha 19 včetně detašovaných pracovišť dle Ozonizačního desinfekčního
deníku

.

Zajištění desinfekčního roztoku — převoz + objednávky nádob + plnění lahví desinfekčním roztokem

.

Zajištění výdejních míst v rámci Kbel

.

Zajištění rozvozu obědů seniorům na jejich žádost (DS Mladoboleslavská + DS Borovnická)

.

Individuální pomoc seniorům v nouzi (při zachování hygienických opatření)

.

24h službyJSHD v rámci IZS dle pokynu HZS hl.m.Prahy

.

Pravidelná desinfekce kbelských autobusových zastávek vč. laviček, dětských hřišť a vchodových dveří Úřadu

a bytových domů MČ Praha 19.
usnesení: Rada si váží veškeré výše uvedené pomoci a
souhlasí dle pokynu zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku, Ing. Zdeny Javornickě s použitím
příslušných finančních prostředků z účelové dotace na odměny zúčastněných dobrovolníků

Usnesení č. 524/20/OMIBNH - Rekonstrukce elektroinstalace výtahu v hlavní budově ÚMČ Praha 19

Důvodová zpráva:
Z důvodu časté poruchovosti výtahu v hlavní budově ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 — Kbely a jeho zastaralé
elektroinstalace, která je v havarijním stavu, bylo Městské části Praha 19 servisním technikem společnosti spravující
dle uzavřené smlouvy výtah v hlavní budově ÚMČ Praha 19 (Výtahy servis DS s.r.o.) doporučeno provést výměnu
elektroinstalace výtahu včetně rozvaděče dle platných ČSN-EN. Dále byla oslovena nezávislá firma zabývající se
výrobou nových výtahu, rekonstrukcí výtahů a servisem a opravami výtahů Výtahy Praha ČR s.r.o. s žádostí o
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posouzem’ nutnosti výměny elektroinstalace, která nám byla potvrzena.
Příloha č. 4 — posudek od firmy Výtahy Praha ČR s.r.o.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou informaci a
pověřuje OMIBNH k vypracování poptávky na výměnu elektroinstalace výtahu včetně rozvaděče dle platných ČSN-EN

v hlavní budově ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely
Usnesení č. 527/20/0MIBNH - OMV Česká republika, s. r.o. - žádost o zahájení jednání, jehož předmětem bude
dočasná změna stávajících smluvních podmínek
usnesení: Rada
ukládá starostovi obeslat všechny významné firmy vlastnicí čerpací stanice.

Usnesení č. 528/20/0ŽPD - Nákup nádrží- Protikoronavirové opatření

Důvodová zpráva:
S ohledem na výzvu Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy a potřebu DEZINFEKCE pro městskou částí na
další dva měsíce a související žádosti o navrácení prázdných obalů z předchozích výdejů navrhujeme nákup 4 x IBC
kontejner 1000| REKO. Předpokládaná cena do Kč 3.500; za jeden kus vč. DPH, bez dopravy.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a
souhlasí s nákupem 4 x IBC kontejner 1000| REKO za cenu do 15.000,- vč.DPH a

pověřuje OŽPD nákupem.
Usnesení č. 538/20/star. - Dezinfekce autobusových zastávek a jiných venkovních prostor
usnesení: Rada vzhledem k další distribuci dezinfekce z MHMP pro MČ 1 - 57
ukládá veliteli JSDH zajistit pravidelnou dezinfekci kbelských autobusových zastávek vč. laviček a též i jiných
venkovních prostor.

Usnesení č. 568/20/OMIBNH - Žádost FIT TIME, s. r. o. o souhlas s instalací klimatizace na budovu Bakovská č.p.
999, Praha — Kbely

Důvodová zpráva:
Dne 5. 5. 2020 byla doručena žádost o souhlas s instalací klimatizace od paní Koubové, jednatelky FIT TIME, s.r.o. FIT
TIME, s.r.o má pronajaté prostory domu Bakovská č.p. 999, Praha — Kbely od MČ Praha 19 pro provozování
sportovního zařízení od 28. 3. 2008. Instalace klimatizace by vyžadovala provrtání venkovní stěny v průměru 6 cm,
kudy by vedl přívodní kabel a trubka od klimatizace k agregátu. Venkovní agregát by se instaloval na střechu,
nezavěšoval by se na budovu.
Příloha č. 6- žádost

usnesení: Rada
souhlasís instalaci klimatizace na budově Bakovská č.p. 999, Praha 9 Kbely nad vstupem do budovy. Instalace bude
provedena odbornou firmou a potvrzení o instalaci bude doručeno na OMIBNH MČ Praha 19. Instalace klimatizace
bude uhrazena na náklady FIT TIME, s.r.o.

Usnesení č. 573/20/OMIBNH - Sanace zdiva spodní stavby bytového domu Katusická 680-682, Praha 9- Kbely

Důvodová zpráva:
Vzhledem ke stáří bytových domů dochází dlouhodobě kvlhkostním poruchám, tvorbě vlhkostních map na zděných
konstrukcích a celkové degradaci omítkového systému. Byly zjištěny vlhké mapy a degradující omítky na obvodovém
zdivu. Proto bylo provedeno u bytového domu Katusická 680-682, Praha 9— Kbely, který vypadá z bytových domů,
které má MČ Praha 19 ve správě nejhůře, měření vlhkosti zdiva a kamerová prohlídka kanalizace (příloha) a následně
vytvořen Koncepční návrh sanačních opatření, která by byla vhodná provést (viz příloha) Navrhované opatření spočívá
v provedení svislé hydroizolací obvodového zdiva pod úrovní terénu a hydroizolační vrstvy u paty zdiva obvodových a
vnitřních stěn. Obvodové stěny by bylo třeba injektovat z vnitřní strany. Dále je nutno provést ošetření zpětného spoje
pomocí vhodných izolačních materiálů.
Příloha č. 11 - Koncepční návrh sanačních opatření, Měření vlhkosti zdiva a kamerová prohlídka kanalizace

usnesení: Rada
bere na vědomí informace v důvodové zprávě a
ukládá OMIBNH připravit podklady na výběrové řízení VZMR na dodavatele stavby Sanace zdiva spodní stavby
bytového domu Katusická 680-682, Praha 9- Kbely
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Usnesení č. 574/20/OMIBNH - Rekonstrukce balkonů bytových domů ve správě MČ Praha 19
Důvodová zpráva:
Z důvodu nepříznivého stavu balkonů bytových domů ve správě MČ Praha 19, a s tím souvisejícího možného ohrožení
bezpečnosti obyvatel Městské části, OMIBNH navrhuje postupnou rekonstrukci balkonů bytových domů. Jako nejhorší
z hlediska bezpečnosti se jeví balkony bytového domu Toužimská 661—663, Praha 9 - Kbely viz foto. Dle odborného
vyjádření byl vytvořen rozpis požadavků na opravu:
1. Vrchní část
.

2.

3.

Odstranění dlažby

.

Odstranění lemování balkonu

.

Vyrovnání podkladu pod dlažbou — disperzní lepidlo

.

Vnější lemování balkonu — pozink

.

Lemování svislých kotvení zábradlí

.

Hydroizolační vodotěsná stěrka — podklad pod dlažbu

.

Pokládka mrazuvzdorné dlažby

Spodní část

.

Oklepání nedostatků na fasádě

.

Oprava perlinku s lepidlem

.

Obnova fasády do původní barvy

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré dodatečné práce, včetně lešení a jeho stavby, pojištění proti
případným škodám.

4.

Cenová kalkulace bude za 1 ks balkonu. Různý počet a rozsah poškození na domech.

Přílohy: č. 12 - Fotografie balkonů
usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou informací v důvodové zprávě a
pověřuje OMIBNH k vypracování poptávky na opravu balkonů bytového domu Toužimská 661-663, Praha 9- Kbely

Usnesení č. 582/20/0V - Změna územního plánu 2 2748/00, aktualizace vymezení zastavěného území hl.m. Prahy)

Důvodová zpráva:
Dne 25.5.2020 obdržela městská část veřejnou vyhlášku — oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky
významných změn III, a to Z 2748/00 (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl.m. Prahy). Po seznámení
se s podklady změny, ze kterých vyplývá, že do zastavěných ploch má být zařazen celý areál dnes oploceného letiště
Letňany, včetně všech zelených ploch u letiště, které jsou nejen defacto, ale i skutečně udržovanou travnatou loukou,

usnesení: Rada
konstatuje, že tato drtivě většinová zelená louka, která není pro letecký provoz využívána, nemůže být zastavěnou
plochou pouze proto, že se nazývá letištěm a je oplocena, žije zde chráněný živočich sysel polní a v neposlední řadě je
pozemek Natura 2000,
uplatňuje i přes skutečnost, že se jedná o katastrální území Letňany připomínky
nesouhlasí se zařazením celého oploceného areálu letiště Letňany do zastavěného území
souhlasí se zařazením skutečně zastavěných ploch do zastavěného území, tedy pozemků pod vybudovanou přistávací
dráhou, hangáry, věží, protipožární nádrží a již vybodovanými přístupovými, parkovacími a pojezdovými plochami
ukládá odboru výstavby předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva městské části.

Usneseníč. 583/20/ taj. - Informace o kontrole výkonu živnostenského odboru provedené Magistrátem hl.m.Prahy
Tajemník informuje Radu,
že dne 12. března 2020 Instanční dozor MHMP provedl na zdejším živnostenském odboru kontrolu výkonu přenesené
působnosti na úseku živnostenského podnikání za období roku 2018 až do dne provedené kontroly 12. března 2020.
Dle doručeného zápisu Instanční dozor kontroloval v namátkově vybraných spisech na registru právnických a fyzických
osob u podnikatelských subjektů dodržování všech platných ustanovení živnostenského zákona, zákonů souvisejících a
plnění podmínek pro vydávání živnostenských oprávnění. Byla provedena kontrola vedení živnostenského rejstříku a
vedení rejstříku evidence zemědělského podnikatele. Dále sledoval výkon živnostenské kontroly, vedení správních
řízení ve složkách jednotlivých podnikatelů, včetně ostatní kontrolní činnosti, zvláštní předpisy, vyřizování stížností a

podnětů.
S tímto výsledkem. „ Na základě provedené kontroly spisového materiálu lze konstatovat:
Proces kontroly je vykonáván řádně za dodržení zákonných postupů. Výstupem z provedených kontrol jsou protokoly
podle zákona o kontrole, po obsahové stránce jsou zpracovány velmi pečlivě a při vysoké stylistické úrovni. Protokoly
obsahují zákonem požadované náležitosti. Lhůty pro vyřizování námitek jsou dodržovány. Pokuty formou příkazu na
místě jsou ukládány rovněž vsouladu se zákonem a příkazové bloky splňují zákonem požadované náležitosti. Za
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pozitivní lze považovat též přístup k udílení sankcí, kdy jsou zohledňovány individuální okolnosti každého případu, a
sankce nejsou udělovány paušálně. Spisový materiál je veden řádně a velmi pečlivě, spisy jsou úplně. Podněty a
stížnosti jsou evidovány a vyřizovány vsouladu spravidly a při jejich vyřizování jsou respektována ustanovení
příslušných právních předpisů a náležitosti ve smyslu vydaných metodických pokynů. V rámci kontroly nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Všechna uvedená zjištění svědčí o odborné kvalitě a pečlivosti zaměstnanců provádějící kontrolu a
na ni navazující úkony.
Závěrem lze říci, že výkon veřejné správy v oblasti kontroly zajišťovaný tímto oddělením je na vysoké úrovni.“
V závěru protokolu o provedené kontrole je konstatováno, že agenda živnostenského odboru je vyřizována
operativně, v souladu s právní úpravou a ve stanovených termínech.

usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 584/20/Rada - Obnoveníjednání komisí a výborů
usnesení: Rada vzhledem k uvolňování vládních opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID -19
obnovuje setkávání komisí a výborů, a to za dodržení hygienicko - bezpečnostních opatření.

Usnesení č. 585/20/0ŽPD - BESIP - Toužimská
Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme Smlouvu, jejímž předmětem je předání práv a povinností stavebníka pro zajištění realizace
stavebních úprav prováděných na pozemních komunikacích a pozemcích ve vlastnictví Hl. m. Prahy z podnětu MČ
Praha 19 a její financování. Touto Smlouvou převádí bezúplatně MČ Praha 19 na Hl. m. Prahu veškerá práva a veškeré
povinnosti, které souvisejí s akcí uvedenou, tj. nový zpomalovací práh a autobusová zastávka v ul. Toužimská, Praha 9,
a Hl.m. Praha tato práva a povinnosti přejímá tak, jak k nim byla oprávněna a zavázána MČ Praha 19.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a
souhlasí s předáním práv a povinností týkající se předání stavby „nový zpomalovací práh a autobusová zastávka v ul.
Toužimská" a
pověřuje starostu/místostarostu podepsáním této smlouvy.

Usnesení č. 586/20/místostarosta, Ing. Olmr - Založení společné obchodní firmy Teplo pro Kbely a.s.
Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 19 č. 7, ze dne 11.12.2019, které schválilo záměr vytvoření společného
podniku sfirmou Prometheus energetické služby a.s., která je prostřednictvím Pražské plynárenské a.s. ve 100 %
vlastnictví hl. m. Prahy předkládám Radě městské části návrh znění akcionářské smlouvy kvytvoření společně
obchodní firmy s názvem Teplo pro Kbely a.s. Návrh znění smlouvy byl projednán oběma budoucími společníky a
prověřen právní kanceláří Chytil a Mann. Hodnoty vkladů a podíly akcionářů budou předmětem dalšího jednání a
budou upřesněny po obdržení znaleckého posudku k ceně tepelného hospodářství v majetku hl. m. Prahy svěřeného

do správy MČ Praha 19.
usnesení: Rada
souhlasí se zněním návrhu akcionářské smlouvy (která tvoří přílohu tohoto usnesení) společné obchodní firmy
Městské části Praha 19 se společností Prometheus, energetické služby a.s. a
ukládá starostovi požádat hlavní město o souhlas sjejím uzavřením a poté předložit dopracovanou smlouvu
doplněnou o podíly akcionářů a další nyní neupřesněná data ke schválení do Zastupitelstva MČ Praha 19.

