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Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19 pro 12. zasedání ZMČ

předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha

19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných a 2 mimořádných zasedání a projednala 79 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

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

56. mimořádné zasedání Radv MČ Praha 19 dne 23.9.2020

Na tomto zasedání racla neprojednala žádná nová usnesení.

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

Důvodová zpráva:

Ve spolupráci s REINVEST spol. s.r.o., K novému dvoru 897/966, Praha 4, IČ 65410840 byly připraveny podklady na výběrové řízení

Veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Sanace zdiva suterénu stavby bytového domu Katusická 680-682, Praha 9

— Kbely". Po zveřejnění zakázky Městská část Praha 19 obdržela dotazy k této zakázce a ty byly zaslány REINVEST spol. s.r.o.

V návaznosti na tyto dotazy byl doplněn výkaz výměr a kontrolní rozpočet k této zakázce, z kterých vyplývá, že dojde k navýšení

předpokládané hodnoty této zakázky z 1 948 397,15,— Kč s DPH na 2 354 329,55 Kč s DPH. Ve výzvě k podání nabídek Veřejné

zakázky malého rozsahu Sanace zdiva suterénu stavby bytového domu Katusická 680-682 je uvedeno, že přepokládaná hodnota

nesmí překročit částku 1 950 OOOO,—. Vzhledem ke skutečnostem, které se u VZMR vyskytly, OMIBNH navrhuje Radě MČ Praha 19

výběrové řízení na Veřejnou zakázku Sanace zdiva suterénu stavby bytového domu Katusická 680-682, Praha 9 — Kbely” zrušit.

Příloha — kontrolní rozpočty

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci v důvodové zprávě a

rušíVeřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace zdiva suterénu stavby bytového domu Katusická 680-682

pověřuje paní Moniku Havelkovou, vedoucí OMIBNH k zaslání oznámení o zrušení této veřejné zakázky malého rozsahu všem

uchazečům o tuto veřejnou zakázku

 

57. mimořádné zasedání Radv MČ Praha 19 dne 9.10.2020

Na tomto zasedání racla projednala 2 nová usnesení.

Usnesení č. 914/17/OMIBNH - Nástavba zdravotního střediska

Důvodová zpráva 1:

Dne 25.9.2020 bylo od ZAVOS s.r.o. doručeno odstoupení od objednávky č. 21/2020/OMIBNH na zajištění vydání společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně zajištění stanovisek a vyjádření k tomuto povolení

stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska". Zároveň byla dne 1.10.2020

doručena od MAPRIS TRADE, s.r.o. Oplanská 2245, 190 16, Praha 9, IČ 07291931 nabídka na zajištění vydání společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně zajištění stanovisek a vyjádření ktomuto povolení stavby

„Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska", tj. na zajištění stejných činností. Jelikož

MAPRIS TRADE, s.r.o. na základě plné moci ze dne 30.6.2020 od ZAVOS, s.r.o. tuto společnost zastupoval a zajišťoval vydání

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně zajištění stanovisek a vyjádření k tomuto

povolení pro stavbu „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska", OMIBNH navrhuje

Radě Městské části Praha 19, aby souhlasila s tím, že MAPRIS TRADE, s.r.o. zajistí inženýrskou činnost — zajistí územní souhlas,

včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajistí stavební povolení a s tím související vyjádření dotčených orgánů

a institucí, pro realizaci stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska" za

nabídnutou cenu 80.000 K6 s DPH.

Přílohy č. 1 — nabídka, plná moc, odstoupení

usnesení: Rada

souhlasí, aby MAPRIS TRADE, s.r.o. Oplanská 2245, 190 16, Praha 9, IČ 07291931 zajistil inženýrskou činnost — zajistil územní

souhlas, včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajistil stavební povolení a s tím související vyjádření dotčených

orgánů a institucí, pro realizaci stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska"

za 80.000 Kč s DPH.

ukládá OMIBNH podepsat objednávku na zajištění výše uvedené inženýrské činnosti s MAPRIS TRADE, s.r.o. Oplanská 2245, 190

16, Praha 9, I6 07291931 za cenu 80.000 K6 s DPH.

Důvodová zpráva 2:

Dne 4.8.2020 byla na profilu zadavatele zveřejněna Výzva k podání nabídek na výběr zhotovitele na stavbu „Nástavba jednoho

podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska". Elektronicky byly doručeny 4 nabídky, které byly dne

7.9.2020 otevřeny Komisi pro otevírání obálek. Dne 24.9.2020 byla posouzena nabídka uchazeče ACG — Real s.r.o., která zaslala

ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem vzadávacích podmínkách.

Komise pro hodnocení nabídek doporučuje Radě Městské části Praha 19 akceptovat ekonomicky nejvýhodnější nabídku ACG —

 



2

Real s.r.o., se sídlem Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00, Praha 3, IČ 27094359 za cenu 37,779.752,95 Kč bez DPH tj.

45,713.501,07 Kč s DPH.

Příloha č. 2 — Protokol hodnotící komise, rozhodnut/'o výběru dodavatele — CHCHCH

usnesení: Rada

pověřuje starostu podpisem rozhodnutí Městské části Praha 19 o výběru dodavatele na stavbu „Nástavba jednoho podlaží a

rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska", kdy vybraným uchazečem je ACG — Real s.r.o., se sídlem Velehradská

1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 27094359

ukládá OMIBNH sdělit výsledek výběrového řízení všem uchazečům a připravit a zadat poptávku na technický dozor investora a

BOZP na stavbu „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska"

58. zasedání Radv MČ Praha 19 dne 23.10.2020

Na tomto zasedání rada projednala 41 nových usnesení.

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

Důvodová zpráva:

Městská část obdržela od hlavního města Prahy dotaci 19 milionů Kč na pokračování přípravy cyklostezek. Jde o cyklostezku Via

Sancta z Vysočan přes Kbely do Vinoře a rekonstrukci stezky podél trati mezi Herlíkovickou a Hornopočernickou ulicí, dále podél

kbelského letiště, kde naváže na stávající stezku podél Vysočanské radiály.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

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

Důvodová zpráva:

OŽPD sbírá podněty občanů ke změnám MHD od 31. srpna. Zatím přišel pouze jeden záporný ohlas. Podle dosavadních příslibů

organizace ROPID by v lednu 2021 měla být místo příměstské linky 302 zavedena midilinka.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů

Důvodová zpráva:

Taiémník informuje Radu:

V obou domovech seniorů jsou pravidelně doplňovány informace o aktuálních mimořádných opatřeních, nouzovém režimu

v rámci DS i ohledně dodržování hygienických - preventivních pravidel při vstupu osob pečujících o seniory do DS. Doplňoványjsou

dle potřeb i anticovid dezinfekce na ruce a povrchy všem obyvatelům obou DS.

Probíhá telefonická komunikace se seniory.

Po projednání s vedením a na základě žádosti zástupců Klubu seniorů Kbely _navrhuji zakoupení klubových

poukázek na zdravotní potřeby, doplatky léků a vitamíny dle vlastního výběru do místní lékárny (jedná se o radnicí přidělené

finance, které nebylo možno využít na ozdravné pobyty aj. vzhledem k aktuálnímu nebezpečí šířícího se koronaviru). Vzhledem

kpočtu členů klubu navrhují poskytnout každému poukázku v hodnotě 1500,-Kč vnominální hodnotě 100Kč. Zbylé finance

v celkové částce 36095,-Kč by byly ponechány úřadu k přesunu do jiných potřebných položek. V příloze žádost Klubu seniorů Kbely.

Na základě návrhu paní Anety Ečekové Maršálové — členky rady MČ Praha 13 ohledně spolupráce v rámci tvorby a

následné distribuci Seniorské obálky (|.C.E.KARTA) a po projednánís členy z BK Senior započínáme kroky k zajištění tohoto pro

seniory užitečného projektu.

usnesení: Rada

souhlasí se zakoupením klubových poukázek na zdravotní potřeby, doplatky léků a vitamíny dle vlastního výběru do místní lékárny

(jedná se o radnicí přidělené finance, které nebylo možno využít na ozdravné pobyty aj. vzhledem k aktuálnímu nebezpečí šířícího

se koronaviru). Vzhledem k počtu členů klubu navrhují poskytnout každému poukázku v hodnotě 1500,-Kč v nominální hodnotě

100 Kč. Zbylé finance v celkové částce 36 095,-Kč by byly ponechány úřadu k přesunu do jiných potřebných položek.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Důvodová zpráva:

Dle sdělení TSK by měla v listopadu 2020 proběhnout přeložka kabelu PRE u Kbélského pivovaru, což bránilo dokončení přestavby

křižovatky. Důvodem zdržení byl spor mezi TSK a zhotovitelem stavby.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

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

Důvodová zpráva:

Byla vypsána Výzva k předložení cenové nabídky k zakázce na stavební práce malého rozsahu: „Zřízení parkovacích stání v ulici

Semilská" Předmětem plnění této zakázkyje zřízení 9 parkovacích míst v ulici Semilská v blízkosti ulice Pod Nouzovem. Podávání

nabídekje stanoveno do 22.10.2020 do 13 hodin. Na základě zveřejněné výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce na stavební
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práce malého rozsahu: „Zřízení parkovacích stání v ulici Semilská" na profilu zadavatele bylo doručeno pět nabídek a proběhlo

otevírání obálek. V příloze protokol z otevírání obálek a zpráva o hodnocení nabídek a návrh smlouvy. Nabidky byly v souladu se

zadávací dokumentaci hodnoceny podle ekonomické výhodnosti (§ 114 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek) dle ceny,

přičemž nabídky nesplňující formální náležitosti byly z hodnoceni vyřazeny.

 

 

 

 

 

      

Název/obchodnífirma/ Sídlo ICO Nabídková Výsledné

jméno a příjmení účastníka cena pořadí nabídek

(bez DPH)

IC Holding s.r.o. Rudná u Prahy 08170860 515.752,60 nesplněno

ALMA ENERGO, s.r.o. Praha 5 03514498 599.331,3O 3.

PRAGIS a.s. Praha 9 41194861 576.388,00 1.

COMMATEL— Uher, s.r.o. Praha 4 27092348 585.014,75 2.

BETONPFLASTER s.r.o. Zvole 25133951 555.931,00 nesplnéno
  

usnesem’: Rada po projednání

bere na vědomí důvodovou zprávu a

přijímá nabídku firmy PRAGIS a.s., která podala nejvýhodnější nabídku a

pověřuje starostu/místostarostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 576.388,00 Kč. Cena vč.

DPH 697.429,48 Kč.

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

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. informuje:

Obsah:

. COVID-19

. Šablony II. a speciální pedagog

. Odpolední zájmové kroužky

. Akce školy

. Dokončení rekonstrukce výtahu

. Rozpočet školy na rok 2020 (viz příloha)

. Přírodní zahrada v MŠ Letců - realizace v roce 2021

AD 1) COVID-19

I přes výskyt koronaviru u některých rodičů i dětí z naší MŠ nemusela být prozatím žádná ze tříd mateřské školy uzavřena. Za to

vděčíme zodpovědněmu přístupu většiny rodičů.

Koronavirus byl prokázán u dvou dětí z naší MŠ:

- první případ — nejprve byl pozitivní rodič a od něj se nakazilo dítě; z důvodu, že do celé situace vstoupil víkend a dítě bylo

bezpříznakové, nemusely být párové třídy uzavřeny,

- druhý případ — dítě se také nakazilo od svého rodiče, ale až po 8 dnech — první test byl negativní, a proto se situace mateřské

školy nedotkla.

AD 2) Šablony II. a speciální pedagog

Speciální pedagog pokračuje ve své práci standardně. Již jsou vypracovány plány pedagogické podpory pro děti, které byly

vytipovány, že je potřebují.

Skupinová supervize, dle vyjádření MŠMT, nemůže probíhat distančně (on-line), protože je formulována jako prezenční aktivita.

Abychom mohli šablonu splnit, vytvoříme nejmenší možnou skupinu, kterou Ize supervizi podpořit (tj. 3 osoby).

Odborná setkávání pro rodiče, resp. přednášky, začneme opětovně realizovat, až to bude možné. Pokud nám to MŠMT umožní,

rádi bychom alespoň některé přednášky realizovali on-Iine.

Projekt Šablony ||. budeme ukončovat v srpnu 2021.

AD 3) Odpolední zájmové kroužky

Prozatím nemohou být realizovány. Budou zahájeny, až to bude možné s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR.

AD 4) Akce školy

Naší snahou je zachovat co nejvíce akcí pro děti za dodržení všech aktuálních opatření. V tomto týdnu děti absolvují v rámci

párových tříd akci ke vzniku naší republiky, která však proběhne bez přítomnosti rodičů. Z této akce vytvoříme souhrnně video

(videodokumentaci poskytnou učitelky ze všech tříd), které následně zašleme všem rodičům.

AD 5) Dokončení rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce výtahu v MŠ Letců byla dokončena v minulém týdnu a dne 16. 10. 2020 došlo ke zprovoznění výtahu.

Velmi děkuji zřizovateli za financování rekonstrukce výtahu.

AD 6) Rozpočet na rok 2020 (viz příloha)

Informace k rozpočtu a rozbor rozpočtu na rok 2020 byly zaslány paní místostarostce. Dokumenty zasílám iv příloze tohoto

reportu.
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I když finanční ztráty byly pro naši MŠ značné, předpokládáme, že pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, s přidělenými

finančními prostředky na rok 2020 vystačíme. V případě nutnosti navýšení rozpočtu budu bezodkladně informovat paní

místostarostku.

AD 6) Přírodní zahrada v MŠ Letců

S ohledem na současnou situaci (stav rozpočtu školy a nemožnost přizvat ke spolupráci rodiče), jsme se dohodli s paní Kalivodovou,

administrátorkou našeho projektu, o odložení realizace projektu o několik měsíců (začneme realizovat v roce 2021).

usnesení: Rada

bere s potěšením na vědomí

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

Lada Leiblová, ředitelka informuje:

1. Žádost 0 navýšení provozního příspěvku pro rok 2020 — již zasláno 8.10.2020. Přílohy:

0 Žádost 0 navýšení provozního příspěvku pro rok 2020

. Úprava aktuálního rozpočtu roku 2020 — snížení

0 Plán úspor z provoznich prostředků od zřizovatele rok 2020

2. Dotační program Šablony II: Z důvodu uzavření mateřské školy na jaře 2020 je ukončení dotačního programu posunuto na

31.10.2020. Celková výšé čerpané dotace je 687 500,- Kč. Uspořené finanční prostředky z jednotlivých šablon byly čerpány

na:

0 Plán úspor z provoznich prostředků od zřizovatele rok 2020 (příloha viz výše)

. Didaktické pomůcky do tříd

. Interaktivní panel - výuková pomůcka do tříd

Způsob čerpánífinančních prostředků z tohoto dotačního programu je přesně vymezen pravidly dle Smlouvy o

poskytnutí dotace, a proto nebylo možné použít více těchto finančních prostředků ve prospěch provozního rozpočtu.

3. COVID-19:

V mateřské školeje od pátku 16.10. jedna Covid pozitivní učitelka, která přišla do kontaktu s některými dětmi a

zaměstnanci MŠ. Tato skutečnost byla nahlášena

na Hygienickou stanici hl. města Prahy a nyní se čeká na jejívyjádření. Všem rodičům byla na jejich email odeslána

informace:

„V naší mateřské škole byl dnes u učitelky _potvrzen pozitivní test

na COVID-19.Tato informace byla zaslána na Hygienickou stanici hlavního města Prahy a nyní se čeká na jejívyjádření, zda

mateřskou školu nebo jen její část uzavřít. Do té doby, prosíme, zvažte docházku svého dítěte do mateřské školy. O

rozhodnuti hygienické stanice a případném uzavření nebo omezení provozu Vás budeme bez odkladu informovat emailem

a prostřednictvím našich webových stránek."

Rodičům bylo doporučeno, než MŠ dostane vyjádření hygienické stanice, nedávat své děti do mateřské školy. V pondělí

19.10. bylo v mateřské škole (bez třídy Včeličky, která je izolována v Pralese) celkem 37 déti.

Dále je pozitivníještě jedná učitelka, která byla již minulý týden v karanténě, a proto MŠ neohrozila. Pozitivní test má od

soboty 17.10.

Célá mateřská škola byla o vikendu uklízéčkami vydezinfikována.

4. Zahájenívýběrového řízení na zhotovitelskou firmu OP Praha pól růstu ČR - školní záhrada k podpoře EVVO, vybudování

celoroční venkovní učebny s návaznou modernizací zahrady. Celková výšé dotace je 2 182 264,00 Kč. Spolufinancování

příjemce je 10%.

Firmy, které se chystají přihlásit se do výběrového řízení:

. Koncept 344 s.r.o.

. Sportservis — Milan Houžvička

. DŘEVOSLAV s.r.o.

. UTSport

Byla sepsána Dohoda o provedení práce s_oadministraci a kompletnim zajištění výběrového řízení

formou uzavřené výzvy na stavební práce.

5. Ekocentrum Prales: od 14.9. do 23.10. využívá prostory Pralesa 4. třída Včeličky, provoz probíhá bez problémů.

6. Natočeno nové video Ing. Spilkou: Interaktivní panel v MŠ.

usnesení: Rada

bere s potěšením na vědomí.

Usnesení č. 183/15/0T/Pavl. - Informace ze Základní školy - Kbely

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, pověřený ředitel informuje:

Přechod školy na distanční výuku, viz příloha pravidla distanční výuky

Schválení Školního řádu, Výroční zprávy a seznámení Školské rady se ŠVP

Ukončén provoz školní družiny — nařízení vlády

Vypracování tzv. slepého rozpočtu pro výběrové řízení na realizaci didaktické zahrady (schválen dotační titul) — viz příloha

Vypracování a podání žádosti o dotační titul Výzva č. 58 — postoupili jsme do druhého kolaP
l
.
-
“
S
“
.
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ř
“
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6. Upozornění, že škola v důsledku všech opatření, která plynou z akce COVID 19 k dnešnímu dni vykazuje ztrátu na příjmech

z vedlejší činnosti ve výši 684 236,- Kč

7. Uzavřena smlouva o připojení s PRE — rezervace příkonu ke staré budově školy, důvodem byla nedostatečná kapacita příkonu

pro školu. PRE fakturována a školou zaplacena částka ve výši 40 OOO,- Kč — viz příloha

8. K dnešnímu dni škola vykazuje clva COVID 19 pozitivní pedagogické pracovníky, z tohoto důvodu rozhodl Magistrát HMP u

dočasném vynětí školy ze systému poskytovatelů služeb IZS

9. ON — line výuka, která na škole probíhá v rámci distanční výuky, je rodiči žáků hodnocena pozitivně, nebyly zaznamenány

negativní ohlasy, viz příloha

usnesení: Rada

bere s potěšením na vědomí.

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

Důvodová zpráva:

Stavební práce pokračují. Aktuálně byla provedena pokládka obrub, spodní stavba cyklostezky a zavážení podkladních vrstev.

Provádí se pokládka recyklátu pod asfaltové souvrství, v té souvislosti je naplánována pokládka asfaltů od 21.10.2020.

Plocha mezi cyklostezkou a oplocením sousedních pozemků na jihovýchodě byla vyčištěna od buřeně a náletů, v příloze

předkládáme ve spolupráci s AK návrh dodatku na vícepráce na úpravu plochy spočívající v rozprostření a urovnání ornice dle

terénu, a to v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500m2, na pozemcích o rozloze 1.837 m2, dále v osetí

travním semenem, herbicidním postřiku (chemickém odplevelení) a kultivaci pozemků o rozloze 12.147m2 v celkové ceně

511.334,50 bez DPH (cena vč. DPH 618.714,745 Kč)Dodatek, vč. soupisu prací a výkresu je v příloze.

usnesení: Rada

bere na vědomí informace z důvodové zprávy a po projednání

souhlasí s dodatkem smlouvy o dílo o vícepráce v částce 511.334,50 bez DPH a

pověřuje starostu/místostarostu podpisem dodatku smlouvy o dílo.

Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Tělocvična Základní škola Praha - Kbely v ul. Albrechtická

Důvodová zpráva:

Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP přidělil dne 23.9.2020 budově sportovní haly orientační číslo, popisné číslo zůstává

stávající s budovou základní školy. Celá adresa tedy zní: „Toužimská 732/24i". Změna adresy byla doplněna do všech databází

MHMP a také do Registru územní identifikace adres a nemovitostí.

Tabulka s určeným číslem popisným a orientačním, včetně názvu ulice byla zadána do výroby a nyní čekáme na její zpracování.

Dále bylo zadáno vypracování nového geometrického plánu budovy školy se stavebně propojenou budovou sportovní haly, aby

mohlo být podáno oznámení na katastru nemovitostí „Změny údajů o budově" a budova haly byla zakreslena.

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedenou Důvodovou zprávu

Usnesení č. 74/18/místostar. - Jednání Školské rady

Jednání Školské rady se konalo dne 12.10.2020. Byla navržena úprava jednacího řádu v souvislosti se současnou situací tak aby

bylo možno jednat elektronicky a hlasovat per rollam, dále byly schváleny výroční zprávy školy školní řád, projednán nový ŠVP a

nápravná opatření ke zprávě ČŠI.

Zápis z jednání v přílohách.

usnesení: Rada

bere na vědomí

Usnesení č. 316/19/OŽPD — Dobíjecí stanice

Důvodová zpráva:

V závislostech na rychlosti úřadů by stavební dokumentace mohla být projednána do konce roku. Stavební přípravy a samotná

instalace by pak proběhla v 1. pololetí 2021.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

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

Důvodová zpráva:

Probíhá projednávání dokumentace s dotčenými orgány k územnímu řízení.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
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Usnesení č. 351/19/0MIBNH - Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v nově vybudované tělocvičně v Základní škole

Praha - Kbely v Albrechtické ul.

Důvodová zpráva:

Ve spolupráci sAK Chytil &Mann probíhá příprava záměru na pronájem prostor sloužících podnikání pro wellness o celkové

ploše 162,05 m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy nové tělocvičny Základní školy Praha — Kbely.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci v důvodové zprávě a

ukládá vedoucí OMIBNH předložit na příští zasedání Rady materiály k vyvěšení záměru na wellness a fitness.

Usnesení č. 371/19/místostar. - Převod majetku z HZS hl. m. Prahy - radiostanice

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě ke schválení Smlouvu o výpůjčce radiostanic v majetku HZS hl. m. Prahy, který nám touto smlouvou vysílačky

přenechává k zajištění činnosti našíjednotky SDH v rámci celopražského IZS.

usnesení: Rada

schvaluje Smlouvu o výpůjčce dle přílohy a

pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 586/20/místostarosta, Ing. Olmr - Založení společné obchodní firmy Teplo pro Kbely a.s. - CHCHCH

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo na svém 10. zasedání dne 23.9.2020 schválilo usnesením č. 4 dokumenty potřebné pro založeníspolečného podniku

Teplo pro Kbely a.s.

Na 11. mimořádném zasedání dne 21.10.2020 nominovalo zastupitelstvo usnesením č. Z11-6—20 členy dozorčí rady podniku.

Akcionářská smlouva byla podepsána dne 22.10.2020.

usnesení: Rada

bere informaci na vědomí.

Usnesení č. 660/20/OT — Nové webové stránky MČ Praha 19

Tajemník informuje Radu:

Důvodová zpráva:

Po pěti proběhlých osobních schůzkách i elektronické komunikaci pracovního týmu zřízeného tajemníkem, za přítomnosti radního

Ing. Petráně byl zpracován finální návrh designu nového portálu a dílčí akceptační protokol, který bude schválen po zapracování

připomínek místostarostky |. Šestákové ohledně informační architektury. Poté dojde ze strany dodavatele k finálnímu vytvoření

tzv. kostry webové prezentace a plnění obsahu.

Pracovnítým: JUDr. Nykles, Ing. Zámyslická, Ing. Peterková, Bc. Pokorná, Mgr. Brázdilová, B. Sobotka, M. Marel, T. Buršík, J. Kuřitka,

Mgr. Hrubčík, Š. Egrtová, H. Růžková, M. Havelková, Ing. Illa, M. Pavlátová, D. Žabová, |. Novotná, |. Maková, Mgr. Čermák

usnesení: Rada

bere na vědomí informace tajemníka.

Usnesení č. 671/20/star. - Podněty na změny Územního plánu hl. m. Prahy v Městské části Praha 18 Letňany, č. 126/2019

Bytový areál Avia Letňany a č. 127/2019 Jižní část Avie Letňany

Důvodová zpráva:Jednání Výboru pro území rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, které se konalo dne 13.10.2020, se

aktivně zúčastnilo vedení naší radnice, vzhledem k tomu, že na program jednání byla zařazena jak změna Z 2808/14, která řeší

změnu územního plánu části areálu Avie, tak i oba podněty 126/2019 a 127/2019, které na ni navazují. Ve všech třech těchto

bodech postupuje vedení radnice naší městské část v souladu s vedením radnic městských částí Praha 18 a Čakovice. Předseda

výboru na začátku jednánívyřadil změnu 2808/14 z programu projednávání. Podněty 126/2019 a 127/2019 byly projednány s tím,

že k dalšímu jednání je třeba nejprve podepsat memorandum mezi majiteli areálu a příslušnou městkou částí, resp. hl.m. Prahou.

Vedení radnice bude i nadále pečlivě vývoj projednávání celkového vývoje změn a podnětů areálu Avie monitorovat.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci

Usnesení č. 674/20/0MIBNH - Nabídka výměny měřičů tepla a radiomodulů v bytovém domě Mladoboleslavská 20, Praha 9 -

Kbely od ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ 61056758

Důvodová zpráva:

Viterra Energy Service s.r.o. (nyní ista Česká republika s.r.o.), IČ 61056758 uzavřela s Městskou částí Praha 19 dne 11.10.2004

Smlouvu o odečítací a vyhodnocovací službě pro teplo, teplou a studenou vodu. Následně uzavřela Městská část Praha 19 dne

26.8.2013 s ista Česká republika s.r.o., Dodatek č. 1 a dne 27.11.2017 Dodatek č. 2, na jejichž základě, dochází k poměrovému

měření tepla dle elektronických rozdělovačů topných nákladů s rozdělením na jednotlivé uživatele. K těmto odečtům dochází v

objektech MČ Praha 19 a s tím souvisí i měřiče tepla a radiomoduly, které tato firma využívá. Měřičům tepla v objektu

Mladoboleslavská 20, Praha 9 — Kbely letos končí metrologické ověření a je tedy nutné je přemontovat. Společnost ista Česká

v-vo

republika s.r.o., zaslala MČ Praha 19 nabídku na přemontáž měricu tepla v objektu Mladoboleslavská 20, Praha 9 — Kbely a v rámci
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dobrých obchodních vztahů nabídla slevu 10% na měřiče a 10% na radiomoduly. Nabídnutá cena je 192 721,20 Kč bez DPH tj.

221 629,38 Kč s DPH. V případě, že bude objekt „Mladoboleslavská 20, Kbely" osazen měřiči tepla jiného výrobce, zvýší se celkové

náklady 0 odečet těchto přístrojů a předávání dat z těchto měřičů, které společnost ista potřebuje jako podklad pro rozúčtování

tepla. Z hlediska implementace EED směrnice do české legislativy bude tento náklad ještě navýšen dle počtu požadovaných odečtů

vjednom roce. Odečet pochůzkou je podstatně dražší než dálkový odečet pomocí sběrnici dat memonic 3. Z hlediska technického

řešení, frekvence vysílání, ochrany dat a šifrování, sběrnice dát memonic 3 odečítá a zobrazuje na portále pouze přístroje ista.

Všechny přístroje od společnosti ista splňují požadavky směrnice EU a jsou plně v souladu s těmito požadavky.

Příloha č. 3 — smlouva, dodatky, nabídka,

usnesení: Rada

souhlasís uzavření objednávky na nákup a montáž teplotních čidel a radiomodů do objektu Mladoboleslavská 20, Praha 9 — Kbely

s ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00, Praha 5, IČ 61056758 za cenu 221 629,38 Kč s DPH.

pověřuje starostu podpisem objednávky

Usnesení č. 675/20/OMIBNH - Nabídka ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ 61056758, na instalaci

sběrnic dat pro automatické odečty tepla v bytových domech ve správě MČ Praha 19

Důvodová zpráva:

Viterra Energy Service s.r.o. (nyní ista Česká republika s.r.o.), IČ 61056758 uzavřela s Městskou částí Praha 19 dne 11.10.2004

Smlouvu o odečítací a vyhodnocovací službě pro teplo, teplou a studenou vodu. Následně Městská část Praha 19 uzavřela s ista

Česká republika s.r.o. dne 26.8.2013 Dodatek č. 1 a dne 27.11.2017 Dodatek č. 2, na jejichž základě dochází k poměrovému měření

tepla dle elektronických rozdělovačů topných nákladů 5 rozdělením na jed notlivé uživatele. K těmto odečtům dochází na objektech

MČ Praha 19 a s tím souvisí i měřiče teplá a radiomoduly, které tato firma využívá. Společnost ista Česká republika s.r.o. zaslala

nabídku na instalaci sběrnic dat pro automatické odečty memonic3 pro bytové domy MČ Praha 19. Sběrnice dát memonic3 je

srdcem celého radiového systému, jejím úkolem je provoz a řízení rádiové sítě v domě, odečty všech přístrojů včetně již

instalovaných IRTN v objektech, bez vstupu do bytu, bez vstupu do domu. Umísťuje se přímo do objektu do společných prostor

domu. Nepotřebuje zdroj elektrické energie ani jiné připojení. Baterie vydrží deset let. Záruka deset let. Odečty jsou prováděny

nadenní bázi a tyto hodnoty ukládány do sběrnice dát memonic 3, kde je lze dohledat v případě potřeby(nápř. stěhování, odečet

k určitému dni. Cena 4.850 Kč/ks bez DPH za sběrnici memonic 3 je platna’ pouze v rámci této nabídky. Cena pro příští rok byla již

navýšena a původní nabídku nelze prodloužit do příštího roku. Cena za 37 sběrnic memonic 3 do všech bytových domů, které MČ

Praha 19 spravuje, je 179 450 Kč bez DPH tj. 206 368 Kč s DPH. Vzhledem k očekávané platnosti nové EU směrnici, která vyžaduje

dálkové odečty a častější informace o spotřebě OMIBNH doporučuje Radě s touto nabídkou souhlasit.

Přílohy č. 4 - nabídka, nová směrnice

usnesení: Rada

souhlasí s uzavření objednávky na nákup a montáž 37 sběrnic dát memonic3 s ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155

00, Praha 5, IČ 61056758, za cenu 179 450 Kč bez DPH tj. 206 368 Kč s DPH.

pověřuje starostu podpisem objednávky

Usnesení č. 683/20/OMIBNH - Vyhodnocení poptávky - Rekonstrukce bytu č. 4 o velikosti 2+1, v ul. Katusická 694 , k. ú. Kbely,

obec Praha

Důvodová zpráva:

V souvislosti s průběžnou celkovou rekonstrukcí volných bytů byla vytvořena poptávka na rekonstrukci bytu č. 4 o velikosti 2+1

v Katusické ulici č. p. 694, k. ú. Kbely, obec Praha

Termín realizace — 11/2020.

Poptávka byla vyvěšena na portálu VZ zadavatel.cz a na webových stránkách Městské části Praha 19. Doručené obálky s nabídkami

byly otevřeny Komisí pro otevírání obálek.

 

 

 

 

Firma IČ Cena bez DPH Cena vč. DPH

ONEMIX s.r.o. 01799452 332 245,- KČ 382 081,- KČ

Lukáš Vebr 69530009 269 626,- KČ 310 070,- KČ

Martin Nikl 02600234 339 629,- KČ 390 573,- K6      

Příloha č. 12 — poptávka, nabídky, zápis Komise pro otevírání nabídek

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedenou poptávku a

určuje vítězem Lukáše Vebra, IČ 69530009, se sídlem Sovenická 12, Praha 9 — Kbely, za cenu 310 070,- Kč s DPH a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usnesení č. 709/20/místostar. - Žádost o zařazení naší jednotky SDH do JPOIII

Naše jednotka SDH Kbelyje zařazena v rámci IZS hl. m. Prahy do stupně zajištění protipožární ochrany tzv. JPOV, avšak minimálně

od loňského roku, kdy disponujeme vlastními zdroji nakoupenou technikou a zejména pak vozidlem — cisternou značky Scania,

vybavenou na úrovni profesionálních hasičů a v neposlední řadě i zajištěním 24 hodinových služeb spolu s opakovanými zásahy po
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celém území hl. m. Prahy, jsou naši hasiči připraveni zajistit akceschopnost o stupeň výše, tedy tzv. JPOIII. Proto velitel jednotky

předkládá žádost o zařazení do tohoto systému spolu s důvodovou zprávou a popisem.

Žádost s důvodovou zprávou v příloze č. 3

usnesení: Rada po projednání

souhlasí s podáním žádost o zařazení našíjednotky SDH Kbely do JPOIII,

pověřuje starostu podpisem této žádost a

ukládá OKS zaslání žádosti na ředitelství HZS hl. m. Praha

59. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 10.11.2020

Na tomto zasedání ráda projednala 13 nových usnesení.

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

Důvodová zpráva:

Probíhá zpracování dokumentace pro opravu stezky podél železniční trati v úseku Herlíkovická — Jilemnická — Toužimská —

Mladoboleslavská — Hornopočernická. Oprava bude hrazena z dotace hl. m. Prahy.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

 

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

Důvodová zpráva:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na poskytování služeb „Údržba zeleně,

chodníků a místních komunikácív MČ Praha 19" byla uveřejněna dle zákona na profilu zadavatelé, vč. odkazu na našich webových

stránkách úřadu. Elektronické /požadavek dle zákona/ otevírání obálek s nabídkami by se mělo konat dne 11. 11. 2020 ve 13.00

hodin. Vtéto souvislosti je potřebné jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky. V příloze návrh na ustanovení členů

hodnotící komise.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu a

ustanovuje členy komise, v následujícím složení: Ing. Vladimír Olmr, JUDr. Josef Nykles, Mgr. Ivan Chytil, Ing. Zdeněk IIIa, Ing. Ivana

Zámyslická, Bc. Blanka Pokorná, DiS., náhradníci: Mgr. Tomáš Kocourek, Mgr. Daniel Májtner, Mgr. Radek Čermák, otevíráním a

hodnocením nabídek u veřejné zakázky „Údržba zeleně, chodníků a místních komunikácív MČ Praha 19".

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava

Důvodová zpráva:

Proběhlo jednání s Odborem ochrany prostředí MHMP ohledně navazující výsadby stromořadí od parku Aerovka směrem k ulici

Beladova, resp. Kbelská na pozemku hl. m. Prahy. V příloze výkres z ověřovací studie.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

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

Důvodová zpráva:

Dne 9.5.2018 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP pod č. j. MHMP 667244/2018, SZ: S-MHMP 388053/2018 souhlas s trvalým

odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro záměr „Park Aerovka" na pozemcích parc. č. 1890/3, 1915/3,

1915/5, 1915/6, 1915/7, 1936/3, 1936/4, 1936/5, 1936/6, 1936/7 a 1991/1, k. ú. Kbély, obec Praha a dále v k. ú. Vysočany. V

návaznosti na tento souhlas byla vydána tato rozhodnutí:

- rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby, vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 19 dne 3.8.2018 pod č.j. P19

4663/2018-OV/KR, které nabylo právní moci dne 4.9.2018,

- stavební povolení („Park Aerovka — hrubé terénní úpravy") vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 19 dne 31.5.2019 pod č.j. P19

6386/2019-OV/VE, které nabylo právní moci dne 4.7.2019 a

- stavební povolení („Park Aerovka — cyklostezky") vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 19 dne 15.10.2019 pod č.j. P19

6386/2019-OV/VE, které nabylo právní moci dne 20.11.2019.

Jak vyplývá ze souhlasu ze dne 9.5.2018, resp. z jeho odůvodnění, bude třeba zaplatit odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF.

Podle § 11 odst. 2 zákona o ochrané ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF, tedy OŽPD ÚMČ Praha 19, o výši odvodů za odnětí půdy ze

ZPF po zahájení realizace záměru. Zahájení realizace stavby bylo oznámeno dne 17.8.2020. /stavba cyklostezky/ Odvody se

předepisují osobě, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, tj. MČ Praha

19.

Ve výše uvedeném souhlasu ze dne 9.5.2018 je orientační výše odvodu vyčíslena na 983.813,- Kč stím, že část nemovitostí se

nachází v k. ú. Kbely a část v k. ú. Vysočany. Vzhledem k tomu, že výměra odnímaných ploch se v rámci řízení podle stavebního

zákona neměnila, bude tato částka konečná. Při výpočtu se vycházelo 2 přílohy zákona o ochraně ZPF a platných vyhlášek. Pozemky

podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovem’ tříd ochrany, náleží dle PBEJ 2.01.00 do třídy ochrany |. Základní cena zemědělského

pozemku podlé BPEJ - přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 činí 17,22 Kč za m2 a koeficient třídy ochrany je dle přílohy
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zákona o ochraně ZPF 9. Celková výsledná částka odvodů je násobek výměry zpoplatněné části shora uvedených pozemků, ceny

za m2 a koeficientu třídy ochrany (6 348 m2 x 17,22 x 9 = 983 813 Kč).

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF je uveden v příloze.

usnesení: Rada

bere na vědomí informace z důvodové zprávy a skutečností vyplývající z výše uvedeného souhlasu ze dne 9.5.2018, včetně

informací o výše uvedených odvodech a po projednání souhlasí s úhradou příslušné částky stanovené podle přílohy zákona o

ochraně ZPF 334/1992 Sb. o ochraně ZPF za tyto odvody.

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

Důvodová zpráva:

Dne 30.10.2020 obdržela městská část oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚPn. Mezi projednávanými změnami je i

tato změna, která se týká víceúčelového sportoviště. Veřejné projednání se bude konat prostřednictvím on-line streamové

konference. Zástupci městské části se sledováníjednání zúčastní a případně se i aktivně do projednávání zapojí.

usnesení: Rada

bere na vědomí informaci.

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

Důvodová zpráva 1:

Dne 15.10.2020 byla na profilu Zadavate|.cz a www stránkách MČ Praha 19 zveřejněna Výzva k podání nabídek na Zajištění

technického dozoru investora při realizaci stavby Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního

střediska. Ve formě obálek bylo na úřad MČ Praha 19 doručeno 10 nabídek, které byly otevřeny dne 3.11.2020 Komisí pro otevírání

obálek.

 

 

 

 

 

 

Firma IC Cena bez DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

JCA s.r.o., V Zahradách 110, 435 60281456 160 602 194 328,40

32 Mariánské Radčice

Dozoríng s.r.o., Býchory 233, 07545703 225 000 272 250

280 02 kolín

INDOS, spol. s r.o., Ohradní 49617796 387 000 468 270

1159/65, 140 00 Praha 4

BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 27454576 292 500 353 925

2300/75, 100 00 Praha 10

REALSTAV MB spol. s r.o., 25685210 311 040 376 358

Klaudiánova 124/7, 293 01

Mladá Boleslav
 

 

 

 

 

IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 07837071 398 000 481 580

558,281 02 Cerhenice

3L studio s.r.o., Jiřího 25462644 280 000 338 800

z Poděbrad 1435, 470 01 česká

Lípa

REINVEST spol. s.r.o. K Novému 65410840 279 000 337 590

dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Miloslav Vančát, 257 22 11224851 129 600 156 816

Čerčany, Jižní č. ev. 8

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 08757127 285 000 344 850     Světlá nad Sázavou
 

Příloha č. 1 — poptávka, nabídky, zápis Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedené výběrové řízení,

určuje vítězem Miloslava Vančáta, IČ 11224851, se sídlem Jižní č. ev. 8, 257 22, Čerčany s nabídkou za cenu 156.816 Kč včetně DPH

a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka s uvedenou firmou.

Důvodová zpráva 2:

Dne 15.10.2020 byla na profilu Zadavatel.cz a www stránkách MČ Praha 19 zveřejněna Výzva k podání nabídek na Zajištění

koordinátora BOZP při realizaci stavby Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska.

Ve formě obálek bylo na úřad MČ Praha 19 doručeno 12 nabídek, které byly otevřeny 3.11.2020 Komisí pro otevírání obálek.
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Firma IC Cena bez DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

kouba-sfp s.r.o., Vrchlabská 24806951 82 170 99 426

78/115, 197 00 Praha 9

JCA s.r.o., V Zahradách 110, 435 60281456 98 552 119 248

32 Mariánské Radčice

Brtna Roman, Želivského 1335, 61906981 80 250 97 103

29001 Poděbrady

KONTROL s.r.o., Okružní 345, 64651908 50 400 60 984

435 13 Meziboří

Tomáš Mimránek, Zahradní 76639291 79 920 79 920

1191, 687 25 Hluk

Dozoring s.r.o., Býchory 233, 07545703 90 000 108 900

280 02 Kolín

INDOS, spol. s r.o., Ohradní 49617796 88 000 106 480

1159/65, 140 00 Praha 4-

Michle

BUNG CZ, s.r.o., V Olšinách 27454576 97 500 117 975

2300/75, 100 00 Praha 10

REALSTAV MB spol. s r.o., 25685210 107 000 129 470

Klaudiánova 124/7, 293 01

Mladá Boleslav

3L studio s.r.o., Jiřího 25462644 72 000 87 120

z Poděbrad 1435, 470 01 česká

Lípa

Brom Ondřej, K Silu 1143, 393 764 831 18 108 000 130 680

01 Pelhřimov

REINVEST, spol. s r.o., 65410840 123 400 149 341

K Novému dvoru 897/66,

142 00 Praha 4      
Příloha č. 2 — poptávka, nabídky, zápis Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedené výběrové řízení,

určuje vítězem firmu KONTROL s.r.o, IČ 64651908 se sídlem Okružní 345, 435 13 Mezihoří s nabídkou za cenu 60 984 Kč včetně

DPH a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené Příkazní smlouvy na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi s uvedenou firmou.

Důvodová zpráva 3:

ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o., se sídlem Štichova 34/645, 149 00, Praha 4, IČ 28235053 je autorem projektu Rekonstrukce

dvou stávajících podlaží a nástavba jednoho podlaží zdravotního střediska ve Kbelích. Byla doručena nabídka na autorský dozor po

dobu stavby na tento projekt za 210.000 Kč bez DPH tj. 254.100 Kč s DPH. Uvedená cena byla prověřena místostarostkou a Ing.

Peterkovu, a to se souhlasným stanoviskem.

Příloha č. 3 — nabídka

usnesení: Rada

souhlasí s uvedenou cenou,

souhlasí, aby ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o., se sídlem Štichova 34/645, 149 00, Praha 4, |č 28235053 vykonával autorský

dozor po celou dobu realizace stavby,

ukládá OMIBNH připravit ve spolupráci s AK Chytil a Mann Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 44/18/OT/OŽPD - Výstavba dalši části kolumbária na kbelském hřbitově včetně konceptu rozvoje celého hřbitova

Důvodová zpráva:

Proběhl průzkum trhu na stanovení předpokládané ceny zakázky kolumbárií. Z jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova

vyplynuly požadavky na zhotovení dvou bloků oboustranných kolumbárií s kolumbárními okénky, celkem 60 ks nových

kolumbárních okének, a to ve stejných rozměrech a stejném provedení, jako jsou stávající bloky kolumbárií s kolumbárními okénky

umístěné v části hřbitova v Praze 9 — Kbelích, přičemž na výstavbu dvou nových bloků oboustranných kolumbárií bude použit

umělý beton TERACO, a to z důvodu zachování kontinuity s již postavenými kolumbárií.

Následně byla zveřejněna výzva připravovaná ve spolupráci s AK, k předložení nabídky k veřejné zakázce na stavební práce malého

rozsahu: „Zhotovení dvou bloků oboustranných kolumbárií", která byla uveřejněna na profilu zadavatelé a stránkách úřadu.

K této zakázce byla doručena jedna nabídka a proběhlo otevírání obálky, viz. příloha.
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Kamenictví OBELISK, s.r.o., Božanovská 1581, Praha 9, IČ: 25701827

Cena bez DPH DPH Celková cena

640.932,- 134.595,7 775.528,-

Požadavky splněny.

 

 

    
 

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu a po projednání, s přihlédnutím k požadavku, který spočívá v zachování kontinuity s již

postavenými kolumbárii a zveřejněnou výzvou, umožňující podat nabídku širokému okruhu firem

přijímá nabídku firmy Kamenictví OBELISK, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a

pověřuje starostu/místostarostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 640.932,- Kč. Cena vč.

DPH 775.528; Kč.

Usnesení č. 74/18/místostar. - Jednání Školské rady

Jednání Školské rady se nekonalo. Momentálně se projednává změna jednacího řádu Školské rady advokátní kanceláří.

usnesení: Rada

bere na vědomí

Usnesení č. 310/19/OMIBNH - Zapojení do programu SMART PRAGUE - CHCHCH

Důvodová zpráva:

Dne 23.9.2020 byla podepsána smlouva o dílo s PORSENNA, o.p.s., IČ 27172392 se sídlem Bystřická 522/2, Praha 4, 140 00 a nyní

probíhá předávání podkladů na zpracování analýzy energetického hospodářství budov, které jsou součástí uvedené smlouvy.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

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

Důvodová zpráva:

Probíhají jednání s Pražskou vodohospodářskou společností ohledně jejich nesouhlasu s navrhovaným běžeckým povrchem a

oplocením v ochranném pásmu kanalizace, vč. požadovaného trvalého přístupu bez zamezení vjezdu těžké techniky.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.

Usnesení č. 487/20/místostar. - Dotace - VFP z rozpočtu MČ Praha 19 pro rok 2020

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě k posouzení další žádosti o změnu účelu dotace z důvodu nemožnosti čerpat příspěvek na hromadné akce kvůli

COVIDu. Jedná se o tyto žádosti:

- KRC CoByDup, který byl nucen zrušit akci Mikulášská s tím, že žádá o posílení rozpočtu na provoz,

- Camerata, která zrušila předvánoční koncert a prostředky by chtěli využít na nákup hudebních pomůcek na výuku.

- Spolek Šakal předložil žádost na minulé jednání a bylo jim sděleno usnesení Rady ohledně dodání rozpisu či konkrétního

popisu pomůcek pro atletický klub. Tabulka navrhovaného nákupu vybavení v příloze č. 3

Schválení žádostí o přeúčelování doporučuji.

Žádosti v příloze č. 1, 2. Tabulka navrhovaného vybavení v příloze č. 3.

usnesem’: Rada po projednání

schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace :

- KRC CoByDup z akce Mikulášská ve výši 12 tis. Kč na provozní dotaci ve stejné výši,

- spolku Camerata změnu účelu dotace z akce Předvánoční koncert ve výši 10 tis. Kč na nákup hudebních pomůcek

uvedených v žádosti a ve stejné výši a

- spolku Šakal z dotace na závod „Vypusťte Šakala" ve výši 30 tis. Kč na nákup atletických pomůcek ve výši 30 tis.

ukládá OKS dělit toto rozhodnutí žadateli.

Usnesení č. 684/20/OMIBNH - Vyhodnocení poptávky - Rekonstrukce bytu č. 4 o velikosti 3+1, v ul. Rožd'alovická 634, k. ú.

Kbely, obec Praha

Důvodová zpráva:

V souvislosti s průběžnou celkovou rekonstrukcí volných bytů byla vytvořena poptávka na rekonstrukci bytu č. 4 o velikosti 3+1

v Rožd'alovické ulici č. p. 634, k. ú. Kbely, obec Praha.

Termín realizace — 11/2020.

Poptávka byla vyvěšena na portálu VZ zadavatel.cz a na webových stránkách Městské části Praha 19. Doručené obálky s nabídkami

byly otevřeny Komisi pro otevírání obálek.
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Firma IČ Cena bez DPH Cena vč. DPH

Setostav s.r.o. 08597103 271 170 Kč 311 845,50 Kč

Lukáš Vébr 69530009 340 456,52 K5 391 525 K5

F1 facility CZ s.r.o. 04462319 230 530 KČ 265 109,50 KČ

SIMMAX s.r.o. 06009611 398 793 K5 458 611,95 K5      
 

Na doporučení Rady MČ Praha 19 z 58. zasedání ze dne 23.10.2020 bylo uloženo posouzení kvality práce vítězné firmy F1 facility

CZ sro Při osobní prohlídce již realizované zakázky na rekonstrukci sociálního zařízenív Mateřské škole Praha — Radotín a základě

rozhovoru se zaměstnancem ÚMČ Praha 16 a ředitelkou předmětné mateřské školy bylo shledáno, že firma F1 facility CZ s.r.o.

provedla práce v požadovaném termínu a v odpovídající kvalitě (viz písemné vyjádření p. Švitorky — vedoucí OMH ÚMČ Praha 16).

Příloha č. 5 — vyjádření a reference, analýza

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedenou poptávku a

určuje vítězem firmu F1 facility CZ s.r.o., IČ 04462319 se sídlem 17. listopadu 119, Kutná Hora, 284 01 za cenu 265.109,50 Kč s DPH

a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usnesení č. 685/20/0MIBNH - Vyhodnocení poptávky - Rekonstrukce bytu č. 5 o velikosti 2+1, v ul. Chotětovská 689, k. ú.

Kbely, obec Praha

Důvodová zpráva:

V souvislosti s průběžnou celkovou rekonstrukcí volných bytů byla vytvořena poptávka na rekonstrukci bytu č. 5 o velikosti 2+1

v Chotětovské ulici č. p. 689, k. ú. Kbely, obec Praha.

Termín realizace — 11/2020.

Poptávka byla vyvěšena na portálu VZ zadavatel.cz a na webových stránkách Městské části Praha 19. Doručéné obálky s nabídkami

byly otevřeny Komisí pro otevírání obálek.

 

 

 

 

 

Firma IČ Cena bez DPH Cena vč. DPH

Setostav s.r.o. 08597103 255 035 Kč 293 297,25 Kč

Lukáš Vébr 69530009 321 430,46 K5 369 645 KČ

F1 facility CZ s.r.o. 04462319 208 040 KČ 239 246 KČ

SIMMAX s.r.o. 06009611 346 341 KČ 398 292,15 K5      
 

Na doporučení Rady MČ Praha 19 z 58. zasedání ze dne 23.10.2020 bylo uloženo posouzení kvality práce vítězné firmy F1 facility

CZ sro Při osobní prohlídce již realizované zakázky na rekonstrukci sociálního zařízenív Mateřské škole Praha — Radotín a základě

rozhovoru se zaměstnancem ÚMČ Praha 16 a ředitelkou předmětné mateřské školy bylo shledáno, že firma F1 facility CZ s.r.o.

provedla práce v požadovaném termínu a v odpovídající kvalitě (viz písemné vyjádření p. Švitorky — vedoucí OMH ÚMČ Praha 16).

Příloha č. 5 — vyjádření a reference, analýza

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedenou poptávku,

určuje vítězem firmu F1 facility CZ s.r.o. IČ 04462319, se sídlem 17. listopadu 119, Kutná Hora, 284 01 za cenu 239.246 Kč s DPH a

pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usneseníč. 715/20/0KS/0MIBNH - Inventarizace majetku za rok 2020

Důvodová zpráva:

OKS předkládá příkaz starosty č. 2 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a organizacíjí zřízených za

rok 2020. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 4.1.2021 v 10.00 hod. v hlavní zasedací místnosti

úřadu.

Příloha č. 4 — Magistrát — pokyn k provedení inventarizace, příkaz starosty č. 2

usnesem’: Rada

nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31.12.2020 u všech subjektů hospodaření uvedených v příkazu

starosty č. 2, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP č. 2242 ze dne 12.10.2020,

ukládá OMIBNH:

- Zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem Rady HMP č. 2242

ze dne 12.10.2020, a to v termínu do 31.1.2021

- Předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a jejich vypořádání, a

to v termínu do 20.2.2021
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ukládá ředitelům právnických osob zřízených Městskou částí Praha 19:

- Zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem Rady HMP č. 2242

ze dne 12.10.2020 a to do 29.1.2021

Usnesení č. 722/20/místostar - Jmenování pověřeného ředitele ZŠ Praha - Kbely ředitelem Základní školy Praha - Kbely

Důvodová zpráva:

Na základě novely školského zákona zákonem č. 284/2020 Sb., kterou byl § 166 doplněn 0 odst. 10, upravujícíjmenování ředitele

školy na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z řádného konkursního řízení, je třeba postupovat dle tohoto zákona a

nahradit pověřenívýkonem funkce ředitele této školyjmenováním nového ředitele na výše uvedenou dobu určitou. Navrhuji proto

Radě reagovat na tuto situaci jmenováním současného pověřeného p. ředitele Mgr. Květoslava Přibila ředitelem Základní školy

Praha Kbely do dobyjmenování ředitele vzešlého z konkurzního řízení. Toto konkurzní řízení doporučuji připravit a uskutečnit po

stabilizaci koronavirové krize, kdy škola, její pedagogové a žáci budou moci řádně a bez omezujících opatření uskutečňovat školní

docházku a lidé se budou moci bez omezení stýkat.

V příloze č. 6 AK Chytil.

usnesení: Rada po projednání

jmenuje vsouladu s § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání, vplatném znění, Mgr. Květoslava Přibila ředitelem Základní školy Praha — Kbely, a to na dobu určitou do doby

jmenování ředitele podle § 166 odst. 2 cit. Zákona a

ukládá odd. školství vypracovat jmenovací dekret v uvedeném smyslu panu řediteli a sdélit mu usnesení Rady.

Usnesení č. 723/20/místostar - Darovací smlouva s firmou KNAUF Praha s.r.o.

Důvodová zpráva:

Pan místostarosta zahájil jednání s ředitelem firmy KNAUF Praha s.r.o. o podpoře pro letošní rok do rozpočtu naší městské části.

V jednáníje milion korun jako příspěvek na výstavbu — nástavbu zdravotního střediska. V tomto smyslu byla zpracována darovací

smlouva, která může být dle pokynů pana ředitele upřesněna po projednáníve vedenífirmy KNAUF.

Návrh smlouvy v příloze č.7

usnesení: Rada s poděkováním a s potěšením

schvaluje návrh darovací smlouvy na jeden milion Kč a po jejím schválení ze strany firmy KNAUF Praha s.r.o.

pověřuje starostu jejím podpisem

Usneseníč. 727/20/místostar. - Souhlas s podáním přímé žádostí v projektu Jazykové učebny v Operačním programu Praha Pól

Růstu Základní škole Praha Kbely

Důvodová zpráva:

Ředitel základní školy žádá Radu o souhlas s podáním a realizací projektu Jazykové učebny v objemu 2.000 tis. Kč, která umožní

modernizace a vybaveníjázykových učeben. Udržitelnost projektu je 5 let a nevyžaduje spoluúčast. Projekt nyní prošel do druhého

kola s kladným výsledkem poskytnutí příspěvku.

Schválení podání přímé žádosti je vyžadován na úrovni kraje, který je vypisovatelem operačního programu a ZŠ je příspěvkovou

organizací MČ, tudíž je rozpočtově navázána na městskou část.

usnesení: Rada po projednání a s uspokojením

schvaluje:

— Podání žádosti o podporu s názvem „Jazykové učebny" do Operačního programu Praha — pól růstu ČR, 48. výzvy s názvem

Modernizace zařízení a vybaveni pražských škol ||| příspěvkovou organizací Základní škola Praha — Kbely, Albrechtická

732/1, Praha 19, IČ: 61384780

— Realizaci projektu „Jazykové učebny" příspěvkovou organizacíZákIadní škola Praha — Kbely, Albrechtická 732/1, Praha 19,

IČ: 61384780 v rámci 48. výzvy Modernizace zařízení a vybavení pražských škol ||| Operačního programu Praha — pól růstu

ČR.

souhlasí s podmínkou zachování výstupů projektu „Jazykové učebny" minimálně po dobu udržitelnosti projektu,

ukládá odd. školství předat usnesení Rady vedení základní školy.

60. zasedání Radv MČ Praha 19 dne 26.11.2020

Na tomto zasedání ráda projednala 23 nových usnesení.

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

Důvodová zpráva:

MČ Praha 14 buduje cyklostezku mezi kbelským letištěm, ulicí Za Černým Mostem a Budovatelskou na jižní straně Novopacké.

Příští rok by měla navázat oprava cyklostezky na jižním okraji kbelského letiště, na kterou MČ Praha 19 obdržela dotaci od hl. m.

Prahy.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
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Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch

Důvodová zpráva:

Výzva kpodání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na poskytování služeb „Údržba zeleně,

chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19" byla uveřejněna dle zákona na profilu zadavatelé, vč. odkazu na našich webových

stránkách úřadu. Lhůta pro elektronické podání nabídek byla stanovena do dne 11.11.2020 12:00 hodin, v návaznosti proběhlo

otevírání a hodnocení nabídek.

odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Nabídky byly v souladu se zadávací dokumentací hodnoceny podle ekonomické výhodnosti (§ 114 o zadávání veřejných zakázek)

dle ceny.

Nabídka nesplňující formální náležitosti byla 2 hodnocení vyřazena. Hodnotící komise doporučila vyloučit uchazeče, který předložil

nevyhovující nabídku ze zadávacího řízení, přičemž se jedná o uchazeče Robick services s.r.o., který v rozporu s požadavky

specifikovanými v zadávací dokumentaci nedoložil ekonomickou způsobilost dle čl. 5. písm. c) zadávací dokumentace, když

požadovaným způsobem nedoložil obrat za poslední 2 bezprostředně předcházející účetní období ve výši minimálně 2.000.000,—

Kč a dále nedoložil technickou kvalifikaci dle čl. 5. písm. d) zadávací dokumentace, když požadovaným způsobem nedoložil realizaci

služeb obdobných předmětu veřejné zakázky, tj. alespoň dvou obdobných služeb, každé v hodnotě alespoň 700.000,- Kč bez DPH,

která trvala alespoň 6 měsíců, a to za období posledních 3 let. Bylo předloženo pouze 1 čestné prohlášení o jedné obdobné službě.

 

 

 

 

 

Výsledné Název/obchodnífirma/jméno a příjmení účastníka Nabídková cena (bez Cena vč. DPH

pořadí DPH)

nabídek

nesplněno Robick services s.r.o., Jandova 10/3, Praha 9, IČ: 124.000,00 Kč 150.040,00

04080769

1. Ironex MB s.r.o., Milady Horákové 75/105, Praha 6, 132.000,00 Kč 159.720,00

|Č:24730653

2. TÚZ s.r.o., Klouzková 248, Praha 10, IČ: 27095452 198.900,00 Kč 240.669,00

3. Jan Netolický, Riegrova 333/6, Brandýs nad Labem 289.000,00 Kč 349.690,00

250 01, IČ: 01458051     
 

Následně bude zveřejněno oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení v souladu

s požadavky na postup dle zákona.

usnesení: Rada

bere na vědomí zprávy hodnotící komise o hodnoceni nabídek v rámci zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky s názvem

„Údržba zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19" a

rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího řízení Robick services s.r.o. dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016

Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném znění, pro nesplnění zadávacích podmínek, resp. jejich nedoložéní ve stanovené lhůtě

a

určuje vítězem předmětné veřejné zakázky na poskytování služeb zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o

zadáváníveřejných zakázek firmu Ironex MB s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a

pověřuje starostu/místostarostu podpisem oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení Robick services s.r.o.,

dále oznámení o výběru dodavatele Ironex MB s.r.o., a,

po uplynutí zákonných lhůt, smlouvy o dílo s uvedenou firmou Ironex MB s.r.o. za celkovou cenu bez DPH 132.000,- Kč (159.720,-

vč. DPH).

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

Důvodová zpráva:

Probíhajíjednání s firmou ACG — Real, s.r.o., kterou Rada MČ Praha 19 určila jako vítěze pro zhotovení stavby „Nástavba jednoho

podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska". Je třeba doladit harmonogram prací, aby mohla být

podepsána smlouva o dílo.

usnesení: Rada

bere na vědomí výše uvedenou Důvodovou zprávu.

Usneseníč. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží

Tajemník informuje Radu:

Důvodová zpráva:

Generální ředitelství Správy železnic, s.o. po obdržení aktualizovaného stanoviska Oblastního ředitelství SŽ k materiálu, který

městská část předala dne 9.9.2020, zadá zpracování znaleckého posudku, kterým bude stanovena kupní cena pozemku.

usnesení: Rada



15

bere na vědomí informaci.

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

Důvodová zpráva:

Dne 6.11.2020 byla na profilu zadavatele zveřejněna Výzva k podání nabídek na výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého

rozsahu „MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 — pořízení elektromobilů".

Předmětem veřejné zakázkyje pořízení dvou elektromobilů kategorie M1 (osobní vozidlo) a jednoho elektromobilu kategorie LZE

(silniční čtyřkola). Předmět veřejné zakázky je spolufinancovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Předmět plnění veřejné zakázky byl rozdělen na tři části:

Předmět plnění |. části veřejné zakázky — vozidlo kategorie M1.

Předmět plnění ||. části veřejné zakázky — vozidlo kategorie M1.

Předmět plnění |||. části veřejné zakázky — vozidlo kategorie L7E.

Elektronicky bylo doručeno 5 nabídek, které byly dne 19.11.2020 otevřeny Komisí pro otevírání obálek.

 

 

 

 

 

 

Kategorie Název/obchodní firma/jméno a příjmení Nabídková cena Cena vč. DPH

účastníka (bez DPH)

M1 — I. část FEDERAL CARS Praha s.r.o., Kloknerova 2249/9, 704.817,37 Kč 852.829,00

Praha4,|Č:O7738722

M1 — II. část FEDERAL CARS Praha s.r.o., Kloknerova 2249/9, 741.263,65 Kč 896.929,00

Praha4,|Č:O7738722

L7E — |||. část TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, Boskovice, 362.999,00 Kč 439.229,00

I6:02413752

L7E — |||. část BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, Praha 5, 365.000,00 K6 441.650,00

|Č:25253948

L7E — |||. část EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, Jiřetín 379.000,00 K6 458.590,00

podJedbvouJČ:64651959      
 

V souvislosti s požadavky Státního fondu životního prostředí je potřebné jmenovat členy hodnotící komise - JUDr. Josef Nykles,

Bc., Ing. Ivana Zámyslická, Bc. Blanka Pokorná, DiS., Ing. Zdeněk |l|a a Petr Paducha.

V příloze Protokol o otevírání obálek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Smlouva o dílo CHCHCCH, Vozidlo kategorie L7E z

nabídky.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu a

I. ustanovuje členy hodnotící komise, v následujícím složení: JUDr. Josef Nykles, Bc., Ing. Ivana Zámyslická, Bc. Blanka Pokorná,

DiS., Ing. Zdeněk IIIa a Petr Paducha pro hodnocení veřejné zakázky - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 — pořízení elektromobilů".

II. bere na vědomíZprávu o hodnocení a posouzení nabídek,

III. a) nepřijímá nabídku a ruší výběrové řízení na předmět plnění |. části veřejné zakázky z důvodu negativního výhledu na rozpočet

městské části pro rok 2021 v důsledku pandemie virové choroby covid-19,

b) nepřijímá nabídku a ruší výběrové řízení na předmět plnění ll. části veřejné zakázky z důvodu negativního výhledu na rozpočet

městské části pro rok 2021 v důsledku pandemie virové choroby covid-19,

c) přijímá nabídku na předmět plnění |||. části veřejné zakázky vozidla kategorie L7E firmy TLAMKA s.r.o., která podala

nejvýhodnější nabídku a

pověřuje starostu/místostarostu podpisem kupní smlouvy s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 362.999,00 Kč. Cena vč.

DPH 439.229,00,- K6.

Usnesení č. 586/20/místostarosta, Ing. Olmr - Založení společné obchodní firmy Teplo pro Kbely a.s.

Důvodová zpráva:

Probíhají právní a administrativní úkony spojené se založením společnosti.

usnesení: Rada

bere informaci na vědomí.

Usnesení č. 728/20/0MIBNH - Domovní řád pro užívání a nakládání s byty a společnými částmi domů ve vlastnictví Obce hl. m.

Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19

Důvodová zpráva:

Městská část Praha 19 spravuje bytové domy a u těchto bytových domů má platný Domovní řád z 1. 1. 2005. Ve spolupráci s AK

Chytil a Mann byl vyhotoven nový Domovní řád pro užívání a nakládání s byty a společnými částmi domů ve vlastnictví Obce hl. m.

Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19, který ustanovuje aktuální práva a povinnosti jak pronajímatele, tak nájemníků.

Příloha č. 9 - Domovní řád

usnesení: Rada
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schvaluje nový Domovní řád pro užívání a nakládání s byty a společnými částmi domů ve vlastnictví Obce hl. m. Prahy, svěřená

správa Městské části Praha 19

pověřuje starostu jeho podpisem

Usneseníč. 736/20/OE - Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2021

Důvodová zpráva:

Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha zatím nemá schválený rozpočet a neníjistá výše dotací od HMP na výkon samosprávy ani

státní správy navrhuji, aby MČ Praha 19 hospodařila v prvních měsících roku 2021 podle rozpočtového provizoria.

V příloze je návrh zásad hospodaření MČ Praha 19 dle rozpočtového provizoria a rozpis výdajů rozpočtového provizoria po

jednotlivých měsících za leden až březen 2021.

Návrh rozpočtového provizoria vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020 a stanoví měsíční výdaje ve výši 1/12 ročního

rozpočtu, avšak respektuje předpokládaný smluvní závazek vyplývající z akce „Rekonstrukce a nástavba Zdravotního střediska.

Tyto výdaje jsou součástí rozpočtového výhledu na rok 2020 a zřejmě budou čerpány z ponechané dotace.

usnesení: Rada

souhlasís návrhem zásad rozpočtového provizoria a rozpisem výdajů na leden až březen 2021 a ukládá EO je předložit na příštím

zasedáníZMČ.

Usnesení č. 737/20/místostar. - Žádost ZŠ Kbely o souhlas pořízením konvektomatu

Ředitel Základní školy Kbely žádá o souhlas s použitím investičního fondu na nákup vybavení kuchyně, nového konvektomatu

z důvodu narůstajícího počtu strávníků a narůstajícím stáří stávajících zařízení, zejména pak na původní budově. Škola má díky

odpisům naspořeno 1.5 mil. Kč, tudíž má dostatečnou rezervu na pořízenítohoto zařízení.

Výběrové řízení provede ZŠ.

Žádost v příloze č. 4

usnesení: Rada po projednání

souhlasí s použitím investičního fondu Základní školy Prha Kbely na nákup nového konvektomatu v předpokládané hodnotě 540

tis. bez DPH.

Usnesení č. 743/20/taj. - Výsledky z 1. přezkumu hospodaření MČ P19 za rok 2020

Důvodová zpráva:

Tajemník informuje radu o výsledcích z prvního přezkumu hospodaření MČ Praha 19 za období od 1.1. do 30.9.2020 provedeného

na našem úřadě odborem kontrolních činností MHMP v termínu od 14.10.2020 do 30.10.2020 (zpráva v příloze).

Z bezpečnostních důvodů a ochrany našich zaměstnanců a vzhledem k přísným hygienicko-epidemiologickým opatřením, odmítlo

vedení radnice účast kontrolní skupinyv budově Úřadu MČ P19, a proto bylo cca 40 šanonů s požadovanými dokumenty odvezeno

auditorům do jejich sídla.

Přezkoumávání hospodaření se týkalo zejména těchto činností:

- účetnictví vedené územním celkem (EO)

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, (EO a všichni příkazci

operací)

- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, (EO)

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, (EO)

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, kjiným rozpočtům, ke

státním fondům a k dalším osobám, (EO)

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, bytové hospodářství, předpisy nájmu (OMIBNH ve

spolupráci s ostatními odbory úřadu)

- zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního

právního předpisu, (příkazci operací)

- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, (EO a H. Růžková)

- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku, (OMIBNH);

A dále byla kontrola zaměřena na dodržování a postup dle těchto zákonů:

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, (IA)

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, (všechny odbory)

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), (IA, EO,

příkazci operací)

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (EO, IA)

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (EO)

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (M. Pavlátová, DiS.)

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (OMIBNH, OŽPD, příkazci operací)

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (EO, OT - M. Pavlátová)

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (OT)
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- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), (OMIBNH, příkazci operací)

- obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, (všechny odbory)

- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční

kontrole), (IA, EO, příkazci operací)

- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, (EO)

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky, (EO)

- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, (OMIBNH, EO, IA)

- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, (OT - M. Pavlátová)

- nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, (OT - M. Pavlátová, ms. |.

Šestáková)

- České účetní standardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 —

710. (EO)

Díky skvěle odvedené práci všech zaměstnanců úřadu jsme dosáhli vynikajícího výsledku.

- byl zjištěn jeden nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 pism. c) zákona č. 420/2004 Sb.,

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Uvedený nedostatek spočíval v tom, že i nad rámec zákona a našich povinností tajemník úřadu dodatečně rozhodl s péčí řádného

hospodáře o evidenci nakoupených zálohovacích externích disků, které byly nakoupeny pro zaměstnance z důvodu hackerských

útoků na radnici MČ P3 na jaře 2020.

usnesení: Rada

vyslovuje poděkovánívšem zaměstnancům za velmi dobře odvedenou celoroční práci, zejména těm, kterých se kontrola týkala:

místostarostka Šestáková, tajemník JUDr. Nykles, Ing. ||la, pí. Fišerová, pí. Můllerová, pí. Krupičková,

pí. Havelková, pí. Olmrová, Bc. Pokorná, pí. Pavlátová, DiS., Ing. Zámyslická, Mgr. Hrubčík, Mgr. Brázdilová, pí. Egrtová, pí. Novotná

Usnesení č. 748/20/OT/ OŽPD - K návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.

m. Prahy, v platném znění (Statut hlavního města Prahy), v souvislosti s novými odpadovými zákony

Důvodová zpráva:

Dne 4. 11. 2020 byla doručena datová zpráva - MHMP - OZV - odpadové hospodářství, kdy připomínky k uvedenému návrhu

obecně závazné vyhlášky jsou očekávány nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu. Návrh změny obecně závazné vyhlášky,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění (Statut hlavního města Prahy) je v příloze.

V příloze rovněž přikládáme připomínky 2 dalších městských částí a návrh dopisu za MČ Praha 19.

usnesení: Rada

seznámila se s informacemi v důvodové zprávě a přílohách týkající se znění návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000

Sb., hl. m. Prahy, v platném znění,

nesouhlasí s předloženým návrhem znění návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.,

schvaluje připomínky předkládané v příloze a

ukládá zajistit odeslání návrhu připomínek za MČ Praha 19.

Usneseníč. 750/20/PR - Betlémské světlo 22. 12. 2020 15-17h ve venkovních prostorách před recepcí úřadu

K datu 22. 12. 2020 v odpoledních hodinách navrhujeme zorganizovat samozřejmě při zachování přísných hygienických opatření

aktuálně daných spolu se Skaut S.S.V.Kbe|y a kbelskou farou komorní vánoční akci - rozdávání betlémského světla (rozestupy,

ochranné pomůcky). Předpokládané náklady 7tis.Kč.

usnesení: Rada

souhlasí s předpokládanými náklady


