
 

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

 

 
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 7. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Rada se v  tomto období sešla na 4 řádných zasedáních a 3 mimořádných zasedáních a projednala 88 
nových usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá byla již splněna a tím i ukončena, 
některá usnesení byla projednávána opakovaně a některá jsou stále v řešení. Předkládám vám výtah z  těchto 
usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici 
v sekretariátu starosty. 
 

26. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 16.12.2015 
Na tomto zasedání rada projednala 4 nová usnesení. 
 
Usnesení č. 322/15/OT/místostar. – Požadavek na zakoupení 2 nových serverů 
Vážení radní, 
tak jak jsme upozorňovali na vyšší finanční zátěž do oddělení informatiky v tomto roce, je nutno s vědomím řádného 
hospodáře investovat také do údržby hardwarové části našich serverových řešení (tzv. IS – Informačního systému). 
Proto předkládá oddělení informatiky požadavek na koupi 2 nových serverů s následujícím odůvodněním. 
 
V současné době by bylo třeba s ohledem na budoucnost a vývoj posílit serverovou část. 
Stále používáme 2 servery HP pořízené před cca 15ti lety, z kterých se za dobu jejich používání staly bezcenné 
nevýkonné počítače s hlučným a drahým provozem a nepodporovaným operačním systémem (win2003). Jeden 
server je určen jako primární doménový kontrolér pro detašované pracoviště Odboru výstavby (+OŽP) a druhý 
vzhledem k jeho minimálnímu výkonu na zálohy. Posílení takto starého systému je neúměrně drahé při vědomí 
možné nezáruční opravy.  
Proto se jeví nejvýhodnější zakoupit 2 zcela nové servery, které svým dnešním výkonem několikanásobně předčí 
stávající a navíc pokryjí zhruba 70% požadovaného výkonu centrálních aplikací, než doplňovat výkon stávajícím 
starým serverům. Navíc je dosaženo efektu, že klíčové systémy IS úřadu jsou provozovány na hardwaru se zárukou, 
čímž je v případě výpadku pokryta oprava, která zpravidla musí být okamžitá a co nejkratší. 
Další bonus tohoto řešení je, že po instalaci nového hardwaru se konečně budou moci servery vyřadit. 
 
Toto řešení považujeme za nutné a urgentní, neboť další bezproblémový provoz vzhledem k stáří hardwaru a 
nekompatibilitě softwaru nemůžeme garantovat. 
 
S ohledem na kompatibilitu našich stávajících systémů jsme vybrali níže uvedené servery, včetně operačních systémů 
win 2012 R2, dopravy a instalace. 
 
Označení serveru: 
HP DL380 Gen9 
konfigurace serveru 
AQ768347-425 HP DL380 Gen9 E5-2620v3,16GB,2x300GB 15k, P4 1ks 
AQ719051-B21 HP DL380 Gen9 E5-2620v3 Kit 1ks 
AQ726718-B21 HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit 2ks 
AQ615732-B21 HP Ethernet 1Gb 2P 332T Adptr 1ks 
AQ720478-B21 HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit 1ks 
AQ512485-B21 HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U 1ks 
 
Cenové nabídky na zakoupení 2 serverů: 
Cena Softmarket.cz:…………………………….313.664,67Kč  vč.DPH 
Cena YourSystem.cz ………………………….. 309.994,--Kč    vč.DPH 
Cena ATComp.cz……………………………….   322.162,--Kč    vč.DPH   
Cena SYSPROshop.cz…………………………   311.939,--Kč    vč.DPH 
Podrobné cenové nabídky jsou uvedeny v příloze. 
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usnesení: Rada vzhledem k výše uvedenému 
souhlasí se zakoupením 2 serverů u firmy YourSystem.cz za celkovou cenu 309.994,- Kč vč. DPH.  
 
 

27. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 14.1.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 33 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Midilinka č. 159 (Nádraží Kbely – Miškovice – Náměstí Jiřího Berana, Čakovice) byla zprovozněna. Do schránek bylo 
distribuováno 2000 ks těchto jízdních řádů autobusu i vlaků. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
     
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 
Ve spolupráci s radnicí se chystají tvořivé šicí dílny, kde si budou moci v rámci ergoterapie připravit z materiálů různé 
tašky, polštářky a naučit se další potřebné. (MČ P19 byl zakoupen šicí stroj na tyto účely.) 
I nadále pokračují kurzy seznámení se s obsluhou PC, cvičení seniorů a další. 
Členové Svazu tělesně postižených (STP) se poprvé letos sešli a zhodnotili svou činnost v roce 2015. Nyní probíhá 
změna předsedkyně klubu STP a probíhají přípravy programu tohoto roku (výroční členská schůze bude 17. 2. a zde 
se zvolí i nový předseda klubu). 
Svaz tělesně postižených plánuje níže uvedené akce: 
 

Datum setkání 
STP 2016 Program  

6.1.2016 Vystoupení dětí z MŠ Letců 

 
Tříkrálová tradice 

20.1.2016 Historie kbelského fotbalu 

3.2.2016 Z historie Kbel  

17.2.2016 Výroční členská schůze 

2.3.2016 Přednáška z historie Prahy  

16.3.2016 Bude doplněno 

30.3.2016 Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem 

 
Návrhy na výlety v II. čtvrtletí 2016: 

 
Kuks 

 
Kutná Hora 

 
Rozloučení na zahradě před rekondicemi s grilováním. 

 
Klub seniorů (KS) již tvoří souhrn plánovaných akcí na tento rok a poprvé v tomto roce se schází dne 13.1.2016.  
Senioři se též aktivně zapojují na kbelských tradičních akcích.  
I nadále se kluby STP a KS věnují i přípravě dárečků a gratulacím všem členům, kteří slaví aktuálně svá jubilea. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 18/14/star. – Komise dopravy  
Jednání komise se konalo 9. prosince. Zápis v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
jmenuje pana J. V. novým členem Komise dopravy Rady MČ Praha 19. 
  
Usnesení č. 67/15/OKS-IA – Veřejná finanční podpora v roce 2015 
Interní auditorka provedla kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MČ Praha 19 závěrem roku 2015. 
K 31.12.2015 byly řádně a v souladu se smlouvou a podmínkami pro čerpání dotací vyúčtovány všechny schválené 
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projekty na rok 2015. Chybí pouze vyúčtování sboru Camerata ve výši 4.000,- Kč, neboť v souladu se smlouvou 
podává vyúčtování Vánoční mše J. J. Ryby až k 15.1.2016 (mše se konala 24.12.2015), jinak vyúčtování dotací muselo 
být doloženo do 15.12.2015. 
Všichni příjemci dotací čerpali finanční prostředky v souladu s uznatelnými náklady a do jejich výše uvedené ve 
smlouvě. Pouze v případě sportovního klubu Spejbl Gym byla celá dotace ve výši 30 tis. Kč vynaložena na vybavení 
tělocvičny a nákup ochranných prvků pro závodníky (doporučených bylo 20 tis. Kč, ostatní na dopravu či účetnictví), 
ale 10 tis. Kč bylo navíc využito přímo pro dětské členy kluby na nákup chráničů zubů, kolen, kotníků, holení, tak, aby 
se zvýšila bezpečnost hráčů. Doporučuji uznat všechny předložené výdaje jako uznatelné náklady, neboť jen tak 
mohlo být dosaženo splnění účelu dotace (podpora rozvoje a výuky bojového umění ve Kbelích a to zajištěním 
vybavení tělocvičny potřebným sportovním nářadím a pomůckami a umožnění účasti sportovců na turnajích). 
Podobná situace nastala i u SK Kbely, kdy poskytnuté finanční prostředky byly přednostně využity k zajištění 
pronájmů sportovišť, startovného na závodech, pořádání sportovních a společenských akcí pro veřejnost, tak aby 
mohl být splněn účel dotace - všechny předložené výdaje doporučuji tedy uznat jako uznatelné náklady (v případě 
údržby sportovišť byly překročeny výdaje o cca 18 tis. Kč z důvodu nutné opravy vadného čerpadla k závlahovému 
systému hřišť). 
V příloze přikládám zprávy z kontrol provedených u těchto projektů: 
 

Příloha Název organizace Projekt - účel použití dotace 
Řádně 

vyúčtováno 

P1 Gaudium Cantorum Celoroční provoz Gaudium Cantorum         8 000     

P2 KRC CoByDup Provoz KRC CoByDup v r. 2015 125 000    

P3 CAMERATA Čakovický festival sborového zpěvu 2015 3 000    

P4 CAMERATA Soustředění DPS Kamarádi - Jizerské hory 10 000    

P5 CAMERATA Adventní koncert v kostele sv. Alžběty 4 000    

P6 TJ Sokol Kbely TJ Sokol Kbely = podpora sportu 250 000    

P7 Cestička Kbelský přírodní komunitní spolek  50 000    

P8 Klub Kvítek Paradrezura-jezdecký výcvik handicap. osoby 15 000    

P9 Junák - Athabaska Praha Celoroční činnost kbelských skautských oddílů  20 000    

P10 Kbely cykling team z.s. Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek  40 000    

P11 ATVS Palestra Palestra Kbelská desítka (29. ročník) 30 000    

P12 Spolek Prima den 
Dětský divadelní soubor Kbellywood + 
amatérský divadelní soubor pro dospělé 

70 000    

P13 Skaut  - S.S.V. Celoroční činnost skautů S.S.V. 90 000    

P14 Sportovní klub Kbely SK Kbely o.s. - podpora kbelského sportu 250 000    

P15 FCH Neratovice Poskytování sociálních služeb pro občany 45 000    

P16 Spejbl Gym  Spejbl Gym výuka bojových umění ve Kbelích 30 000    

   CELKEM 1 040 000    

 
 
usnesení: Rada 
bere na vědomí pozitivní výsledek vyúčtování dotací přidělených na projekty v roce 2015, kdy byly všechny projekty 
včas vyúčtovány, finanční prostředky byly využity v souladu se smluvními podmínkami a všechny předložené výdaje 
akceptujeme jako uznatelné náklady. 
 
           
Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce 
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dne 21.12.2015 byla schválena dotace v rámci projektu Veřejně prospěšných 
prací (dále jen VPP). Ve smyslu předchozích usnesení byla projektová dohoda podepsána starostou MČ Praha 19 
s platností od 01.01.2016.  
Aktuálně do 22. února probíhá přijímání doporučenek z úřadu práce na obsazování pracovníků VPP, a následně na 
základě požadavků MČ Praha 19 budou z doporučených osob vybráni pracovníci, kteří budou do projektu zahrnuti. 
Projekt umožňuje pracovníkům vyplatit až 15 000,- Kč/měs. v superhrubé mzdě, kdy veškeré takové náklady na tyto 
pracovníky budou MČ Praha 19 plně refundovány. 
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usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 134/15/místostar. – Předložení žádosti o bezúročnou zápůjčku z rozpočtu HMP 
MČ do 22.12.2015 splatila hl. m. Praze celou 30 mil. Kč půjčku, kterou v říjnu obdržela na pokrytí časového nesouladu 
mezi připsáním dotací MŠMT a HMP na účet MČ. Naše městská část tedy během necelých 2 měsíců splnila celý 
závazek vůči městu, který by jinak byl umořován 20 let. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
                      
Usnesení č. 216/15/taj. - STREET WORKOUT  (volný překlad pouliční cvičení) 
Probíhá výroba prvků do oblasti Pod Nouzovem. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 287/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2015 
Dílčí inventarizační komise zahájily Inventarizaci majetku a závazků za rok 2015. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova 
Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 319/15/místost. – Žádost o dotaci z programu „Výzva“ MŠMT na vybavení ZŠ   
Na základě spolupráce s kanceláří Mgr. J. a v souladu s předchozími usneseními Rady byla zpracována a podána 
žádost na MŠMT na dotaci na vybavení kbelské základní školy v podobě II. a III.  etapy typizovaného nábytku a dále 
pak doplnění 28 učeben interaktivními tabulemi. MŠMT by mělo rozhodovat cca v březnu.    
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 326/16/místostar. – Přidělení bytu volyňským Čechům 
Arcidiecézní charita Praha se obrátila na starostu s žádostí o přidělení bytu pro rodinu volyňských Čechů, kteří se 
vrací z Ukrajiny. Arcidiecézní charita zajišťuje repatriaci a integraci těchto rodin v rámci ČR. 
usnesení: 
Rada na základě žádosti Arcidiecézní charity Praha 
souhlasí se záměrem přijetí rodiny volyňských Čechů v Městské části Praha 19,  
ukládá projednat záměr přidělení obecního bytu rodině volyňských Čechů v bytové komisi a  
pověřuje starostu dalším jednáním s Arcidiecézní charitou Praha v této věci.  
 
Usnesení č. 341/16/OMIBNH - Cena tepla pro rok 2016 
Na základě zvýšení ceny dodávaného tepla od generálního dodavatele PT a.s., kdy zvýšení oproti roku 2015 činí 
částku 23,47 Kč na 1 GJ bez DPH navrhujeme po provedené kalkulaci navýšit celkovou cenu za dodávku tepla o 17,14 
Kč/GJ bez DPH, kdy do této navrhované ceny je promítnut pokles našich stálých nákladů (opravy, odpisy).  
usnesení: Rada 
nesouhlasí s navrženou cenou tepla pro rok 2016 ve výši 590,04 Kč /GJ bez DPH (tj. 678,55 Kč vč. DPH)  a 
pověřuje starostu a místostarostu vedením jednání s dodavatelem tepla. 
 
Usnesení č. 349/16/místostar. – Dohoda o stanovení nových kritérií pro přijímání do MŠ 
Na základě proběhlé praxe a zkušeností předkládá pí. ředitelka dohodu o stanovení nových kritérií pro přijímání dětí 
do mateřských škol Kbely pro následující období. V příloze „Dohoda“ je popsán celý průběh přijímacího řízení, 
pravidla a způsob výběru. V další příloze pak jsou uvedena zdůvodnění změny kritérií. Hlavním důvodem změny je 
doporučení odvolacího orgánu – magistrátu hl. m. Prahy, který na základě legislativních zkušeností navrhl provést 
tyto změny, tak abychom se zejména vyhnuly nejasnému výkladu či napadání pro diskriminaci. 
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usnesení: Rada po projednání navržených úprav ohledně upřesnění kritéria dětí s trvalým pobytem ve SO Prahy 19 a 
na území hl. m. Prahy ve věku po završení 3 let k 31. 8. 
souhlasí s předloženou dohodou o vyhlášení termínu a způsobu podání přihlášek k předškolnímu vzdělávání s MŠ 
Kbely. 
 
Usnesení č. 352/15/OŽPD – Ukládání biologických odpadů 
V návaznosti na aktuální legislativu a možnost bezhotovostního placení v příloze návrh smlouvy o ukládání 
biologických odpadů na rok 2016. Jedná se o povinnost předávat odpady osobě oprávněné k provozování 
příslušného zařízení k nakládání s odpady. Stejně jako v loňském roce je provozovna městské kompostárny 
Dřevčická, Praha 10 Malešice, zřízená hl. m. Prahou a v současné době provozovaná firmou Ing. J. Š. – JENA – firma 
služeb nejbližší místo, kde je možné odevzdat biologický odpad (listí, tráva, větve apod.). V hlavním městě je to 
zároveň i jediné místo, kde je možné tento druh odpadu odevzdat. Povinnost odevzdávat tento druh odpadu nám 
ukládají i podmínky z poskytnuté dotace od státního fondu životního prostředí na svoz bioodpadu. Cena za jednu 
tunu odpadu se slevou pro městské části je Kč 750,- bez DPH. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí,  
souhlasí a  
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o ukládání biologických odpadů na rok 2016 
 
Usnesení č. 353/16/OT – Kontrola na úseku místních a správních poplatků 
Tajemník informuje: 
V září 2015 proběhla na ekonomickém odboru kontrola místních a správních poplatků, týkající se období let 2012, 
2013 a 2014. Kontrolu provedli pracovníci odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy. Dle protokolu o 
kontrole ze dne 8.1.2016 (viz příloha), bylo zjištěno následující: 

 Místní poplatek ze psů – žádná opatření se neukládají 

 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – žádná opatření se neukládají 

 Místní poplatek ze vstupného – žádná opatření se neukládají 

 Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – žádná opatření se neukládají 

 Místní poplatek z ubytovací kapacity – žádná opatření se neukládají 

 Správní poplatky a správní řízení ve věci povolování loterií a jiných podobných her – žádná opatření se 
neukládají 

Závěr protokolu o kontrole: 
Na základě provedené kontroly nebyla uložena žádná opatření. Vzhledem k tomu, že platby místních poplatků 
jsou jedním z příjmových zdrojů městské části, věnuje jim správce 
poplatku stálou pozornost. 

usnesení: Rada s potěšením 
bere na vědomí výsledek kontroly na úseku místních a správních poplatků a děkuje pí K. za bezchybné vedení této 
agendy.  

 
 

28. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 18.1.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení. 
 
Usnesení č. 359/16/místostar.  – Revize otopné soustavy LD  
Na základě údajů ohledně vyúčtování tepla za minulé období a projednávání hospodárnosti provozu objektů 
v majetku městské části, navrhujeme provést komplexní revizi otopné soustavy celého Lidového domu, a to včetně 
vzduchotechniky a klimatizace. 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí se zadáním komplexní revize otopné soustavy Lidového domu, dále vzduchotechniky a klimatizace sálu LD a 
ukládá OIMBNH provést poptávku.  
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Usnesení č.  360/16/OMIBNH – Toužimská 760 (stará hasičárna) 
Rada MČ Praha 19 obdržela podrobnou informaci o spotřebě tepla za rok 2015 v objektu Toužimská 760, Kbely, kdy 
celková spotřeba tepla u této budovy, z velké části nevyužívané, je za víc než 305 000,- Kč/rok (velké tepelné ztráty). 
V této souvislosti a z důvodu následné plánované demolice tohoto objektu je nutné odsouhlasit výměnu užívaného 
bytu 2/1 (nájemce V. K.) za uvolněný byt 2/1, Radvanická 697, byt č. 18, přestěhovat sklad Skautů do jiných prostor, 
přestěhovat spolek Prima den do Lidového domu a následně nevytápět prostory dílny, skladu, garáže a celé první 
patro uvedené budovy.  
usnesení: Rada 
přiděluje byt č. 18, 2/1, Radvanická 697, nájemce p. V. K. a 
pověřuje starostu podpisem této nájemní smlouvy. 
 
 

29. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 28.1.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 11 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Proběhla prezentace cyklogenerelu MČ Praha 20. Výhledově počítá se dvěma novými propojeními na Satalice a dále 
na Kbely mimo hlavní silnice. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Organizace ROPID požádala MČ o požadavky na rozvoj MHD v roce 2016. Byl odeslán společný dopis s MČ Praha - 
Čakovice, kde je požadováno prodloužení linky 159 dál do Čakovic. 
Rovněž byl odeslán dopis na Správu železniční dopravní cesty s žádostí, aby na nádraží byla umístěna informační 
tabule s aktuálními odjezdy vlaků (včetně zpoždění). 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
      
Usnesení č. 20/14/star. – Komise zdravotní a sociální 
Za OKS: Nové jednání komise neproběhlo. Předseda spolu s místostarostkou se zúčastnili jednání Komise výstavby ve 
věci nového bezbariérového přístupu do budovy kbelské pošty.  
Starosta nechal zpracovat veškerou komunikaci s Českou poštou s.p. a majitelem objektu ve věci bezbariérového 
přístupu do budovy pošty. Celá tato dokumentace vč. projektu p. A. bude zaslána na Českou poštu s.p. a předána též 
předsedovi komise k dalšímu jednání.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
Za OT: Jednání komise se nekonalo.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Schůdnost chodníků a sjízdnost komunikací byla průběžně zajišťována dle klimatických podmínek. Dále do odvolání 
nebo vyhlášení výstrahy Českým hydrometeorologickým ústavem na jev – ledovku budou místní komunikace se 
smíšeným provozem, tedy obytné zóny udržovány nechemickým způsobem.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí a  
konstatuje, že po prvním zaváhání Pražské služby a.s. nápor sněhu a náledí zvládly. 
 
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava 
Vybrané přechody pro chodce byly pro větší bezpečnost doplněny provizorním svislým dopravním značením. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
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Usnesení č. 872/13/OŽPD - Doprava v klidu 
Probíhá stavební řízení pro parkoviště Semilská. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 361/16/místostar. – Konkurz na ředitelku MŠ Albrechtická 
Na základě rozdělení MŠ Kbely na dvě příspěvkové organizace s tím, že MŠ Kbely se přejmenuje na MŠ Letců se 
stávajícími identifikátory a nově vznikne MŠ Albrechtická s novým IČem, novým účtem, novými pracovními 
smlouvami atp. je potřebné zahájit úkony k vypsání konkurzního řízení na ředitele této nové organizace. Při této 
příležitosti je možné pouvažovat o např. zaměření, doporučení či směr, který bychom chtěli školce resp. jejímu 
vedení dát a uvést to do konkurzního řízení. 
usnesení: Rada 
ukládá úseku školství spolu s místostarostkou zahájit práce na konkurzním řízení a následně předložit návrh znění 
řízení a návrh výběrové komise.  
 
Usnesení č. 362/16/star. – Udělení medaile I. stupně in memoriam 
Starosta navrhuje udělení medaile I. stupně radnímu Jindřichu Petrnouškovi in memoriam, který tuto funkci při svém 
zaměstnání vykonával 14 let, když byl od roku 2002 opakovaně volen zastupitelem Městské části Praha 19. Svou 
práci vykonával velmi svědomitě, bez řečí či výmluv, zcela samozřejmě vykonával dobrovolnickou práci na kulturních, 
sportovních nebo jiných akcích. Jeho slova byla vlídná a stejným způsobem i jednal. Pro městskou část je jeho náhlá 
smrt velkou ztrátou a to jak po pracovní tak lidské stránce. 
usnesení: Rada se zármutkem přijala informaci o náhlém úmrtí Jindřicha Petrnouška, a to bezprostředně po, v den, 
kdy jednala 14.1.2016 Rada MČ Praha 19. Rada vzdává čest jeho památce a 
souhlasí s udělením medaile I. stupně. 
 
Usnesení č. 363/16/star. – Vyjádření podpory k záměru SK Kbely 
Sportovní klub Kbely zažádal v rámci státní podpory sportu o dotaci na akce: Výstavba a rekonstrukce klubovny a 
sportovního zázemí SK Kbely, Modernizace a rekonstrukce víceúčelového hřiště UMT, Instalace nafukovací haly, 
včetně technologie a montáže, a to vše ve sportovním areálu Železnobrodská 961/4a, Praha 9 – Kbely. Na záměr je 
zpracována studie a realizací projektu dojde k výraznému zlepšení podmínek pro sport ve Kbelích. S ohledem na 
rostoucí počet obyvatel a zejména pak dětí, tento projekt městská část velmi vítá a podporuje. 
Náklady na realizaci jsou rozpočtovány na 20 mil., MČ Praha 19 se hodlá podílet na tomto projektu 10% tj. 2 000 tis. 
Kč. 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí s podporou záměru a finanční spoluúčastí ve výši 2 000 tis. Kč, za podmínky, že halu bude moci využívat ZŠ 
v době výuky a dle dohody.   
ukládá místostarostce zapracovat spoluúčast do návrhu rozpočtu 2016. 
 
Usnesení č. 364/16/místostar. – Žádost o dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ 
Rada HMP dne 19.1.2016 schválila Pravidla pro poskytování dotací z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy určenou pro 
městské části v celkové hodnotě 350 mil. Kč. Rezerva je prioritně určena na odvětví školství a každá MČ může podat 
max. 2 žádosti. Navrhujeme podat žádost na výstavbu tělocvičny a venkovního sportoviště s atletickým oválem. Obojí 
naše postrádá a po zkapacitnění základní školy došlo k obrovskému nárůstu v této oblasti a tato potřeba bude 
narůstat i do budoucna a absence velké tělocvičny a víceúčelového sportoviště se stane kritickou pro poskytování 
výuky. Zároveň navrhujeme podílet se na akcích v letošním roce 1 mil. Kč a roce příštím 5,5 mil. Kč. Zpracované 
podklady v příloze. 
usnesení: Rada po projednání 
souhlasí s podáním žádostí a finančním závazkem v celkové výši 6,5 mil. Kč rozdělený do roku 2016 a 2017 a 
ukládá tento návrh zapracovat do návrhu rozpočtu. 
 
Usnesení č. 369/16/star., OMIBNH – Zvýšení základního nájemného u nebytových prostor 
V příloze předkládáme podrobný přehled všech pronajatých nebytových prostor, rozdělený na jednotlivé skupiny dle 
využití nebytového prostoru (tj. sklady, podnikatelské prostory, společenské organizace) s vyčíslením dosavadního 
nájemného. Starosta a místostarostové s jednotlivými nájemci projednali návrh na zvýšení základního nájemného 
s účinností od 1.2.2016 u jednotlivých skupin prostorů – viz příloha. 



 8 
 

usnesení: Rada 
souhlasí s navrhovanou úpravou základního nájemného dle předkladu a 
pověřuje starostu podpisem dodatků k jednotlivým smlouvám o pronájmu nebytových prostor. 
 

 
30. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 17.2.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 22 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky 
Předání staveniště cyklostezky Mladoboleslavská, etapa 2.2 (mezi Knaufem a Beladovou ulicí) se připravuje na 
druhou polovinu března. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č.  273/11/OT - Aktivizace seniorů  
Tajemník informuje: 

 Klub seniorů předkládá Radě: 
o Zprávu o činnosti za rok 2015 (viz příloha) 
o Složení výboru Klubu seniorů 2016 (viz příloha) 
o Plán schůzek klubu seniorů na 1. pololetí 2016 (viz příloha) 

 Zahájení provozu kroužku šití pro seniory: 
V rámci ergoterapie seniorů – nově vzniklých tvořivých šicích dílen byla pí Z. J. převzata skladová místnost č. 27 v DS 
Mladoboleslavské, převezen šicí stroj, který byl darován kbelskou radnicí k těmto účelům a probíhá nákup dalších 
propriet potřebných ke kroužku šití pro seniory (nitě, nůžky, jehly, navlékadla). 

 I nadále pokračují kurzy seznámení se s obsluhou PC v knihovně, cvičení seniorů v zasedací místnosti DS 
Mladoboleslavské a další. 

 Svaz tělesně postižených (STP) pozval na svou schůzku 3. 2. 2016 paní kronikářkou, která připravila besedu o 
historii Kbel.  

 Klub seniorů (KS) se poprvé sešel dne 13.1.2016 – na první schůzce proběhlo poohlédnutí za rokem minulým 
a informace o akcích plánovaných. Dále gratulace všem členům - oslavencům.  

 Senioři se též aktivně zapojují na kbelských tradičních akcích (masopust, reprezentační ples aj.).  
usnesení: Rada  
bere na vědomí  
                       
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit  
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v rámci klubové činnosti Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 vzniká 
od 01.03.2016 klub Sportovních a fyzických aktivit, který bude poskytovat možnost pohybového vyžití zejména pro 
náctileté, a jehož součástí bude nabídka posilovacích cvičení a dalších aktivit, které jsou v současnosti projednávány s 
kbelskými sportovními organizacemi.  Lektorem tohoto klubu je certifikovaný sportovní cvičitel. Nad rámec tohoto se 
stále očekává přidělení dotace z MHMP na projekt podpory činnosti NCA. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
         
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
podklady pro kapličku 19 (Vesel se královno Kutnohorská!)  jsou připravené. Předpokládaný termín instalace březen.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
                                                                                    
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch 
Při teplotách nad bodem mrazu se průběžně dočišťují vytipovaná místa od nečistot, jako je např. parkoviště u 
hřbitova, prostor za Chotětovskou směrem ke dráze apod. Okolo páteřních komunikací probíhá i průběžný sběr 
odhozených odpadků, jako je Toužimská směrem na Letňany, Mladoboleslavská směr Vinoř. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Změny územního plánu 05, V. část - na základě našeho dotazu vedoucí oddělení pořizování celoměstských 
dokumentací MHMP, sdělil, že v současné době se očekává rozhodnutí hlavního města Prahy, zda změny územního 
plánu 05, V. část, půjdou zpět na projednání do komise pro změny územního plánu a dále do výboru územního 
rozvoje nebo se bude připravovat tisk pro zastupitelstvo HMP.      
Metropolitní plán:  
Dle dostupných informací nebylo projednávání metropolitního plánu zahájeno.  
Pražské stavební předpisy:  
Pražské stavební předpisy ještě nebyly notifikovány.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům 
    
Usnesení č. 769/13/Bezp.řed. – Projekt kbelské internetové televize  
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že činnost Kbely TV probíhá v rozsahu nastavených interních postupů, kdy 
týdně je zveřejněno okolo pěti reportáží o událostech kbelského života. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit 
Vzhledem k dobré zkušenosti z roku 2011, kdy MČ Praha 19 získala dotaci 1 304 000,- Kč na kamerový systém 
Centrálního parku Kbely, bezpečnostní ředitel navrhuje Radě zvážit opětovné zapojení MČ Praha 19 do “Krajského 
programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2016“ s žádostí o investiční dotaci na kamerovou ochranu, a to v rozsahu 
dle platné „Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19“. 
Projekt “Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2016“ předpokládá minimální spoluúčast žádající MČ 
Praha 19 v rozsahu 10%. 
Dle předchozího projektu se jeví, že v případě úspěšné žádosti o dotaci by kamerový systém byl hotov v termínu říjen 
– listopad 2016. 
V rámci koncepce dotačního titulu je nutno zpracovat studii proveditelnosti a technický projekt (tzv. dílčí projekt). 
usnesení: Rada  
ukládá bezpečnostnímu řediteli zadat studii proveditelnosti, zpracovat předmětnou dotační žádost a podat ji ve 
stanoveném termínu v únoru 2016 na MHMP, 
garantuje minimální dotační spoluúčast v rozsahu 10% z celkové nákladové položky projektu, 
schvaluje vzhledem k potřebě zpracování studie proveditelnosti a technického projektu zvýšení výdajů rozpočtu v 
paragrafu 5212 o částku 29 000,- Kč a 
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2016. 
 
Usnesení č. 20/14/star. – Komise zdravotní a sociální 
Za OKS: Na základě spolupráce s Komisí výstavby a panem starostou, byl zpracován a předán projekt bezbariérového 
vchodu do budovy pošty. Pan starosta spolu s touto dokumentací zaslal dopis řediteli České pošty s návrhem na 
trojstrannou smlouvu na souhlas s vybudováním vchodu, závazek MČ na jeho zhotovení a případné následné uvedení 
objektu do původního stavu, po ukončení nájmu ČP.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
Za OT: Jednání komise se nekonalo.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí  
        
Usnesení č. 287/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2015 
Po provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2015 v příloze předkládáme zápis hlavní 
inventarizační komise s konstatováním, že nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 341/16/OMIBNH - Cena tepla pro rok 2016 
Dne 27.1.2016 proběhlo jednání starosty a místostarosty s Pražskou teplárenskou a.s. k ceně tepla. Na základě 
tohoto jednání byla Pražskou teplárenskou a.s. snížena vstupní cena tepla o cca 4,2 % díky optimalizaci výkonů na 
jednotlivých předávacích stanicích.  
S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme stanovit cenu pro rok 2016 ve výši 572,34 Kč /GJ bez DPH (tj. 658,19 Kč/GJ 
včetně DPH.), kdy tato cena je stejná jako cena tepla za rok 2015.  
V reakci na výše uvedený návrh bylo PT sděleno, že městská část očekává další kolo jednání o sloučení odběrů. 
usnesení: Rada 
souhlasí se zanesením výše uvedené ceny do cenového výměru na rok 2016, avšak 
nesouhlasí s výší navržené ceny PT (slevou) tepla pro rok 2016 a žádá další jednání o snížení ceny, 
zásadně žádá sloučení odběrů tepla do jednoho odběrného místa ve smyslu jednoho odběratele. Tepelná soustava je 
vybudovaná podle staré koncepce a nikdy se nepřihlíželo na její efektivnost při jejím rozdělení na mnoho 
výměníkových stanic. Ostatní energetické firmy sjednocení odběrných míst umožňují. Pouze Pražská teplárenská a.s. 
takovou možnost odmítá,  
pověřuje v této věci dalším kolem jednání s PT starostu a místostarostu, 
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem nového cenového výměru pro koncové uživatele a 
ukládá místostarostovi zajistit studii přechodu bytů městské části na plynovodní vytápění. 

Usnesení č. 345/16/OMIBNH – Žádost o směnu pozemků s KPL Design s.r.o.  
Záměr směny pozemků části parc.č. 1321/1 o výměře 65 m2 vlastníka KPL Design, s.r.o., na níž stojí veřejný chodník 
za část parc.č. 2110 o výměře 65 m2 svěřeného MČ Praha 19, přilehlou k domu čp. 318,  je zveřejněn. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 361/16/místostar. – Konkurz na ředitelku MŠ Albrechtická 
V příloze předkládáme text k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Albrechtická a zároveň návrh na složení 
konkurzní komise.  
usnesení: Rada 
vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele/ky MŠ Kbely dle textu, termínů a kritérií v příloze, dále 
Rada rozhodla o: 
- tajemníkovi konkurzní komise paní Martině Pavlátové, 
- složení konkurzní komise a jejím předsedovi, kterými jsou: 
 a) předseda Ivana Šestáková (zástupce zřizovatele) 
 b) Mgr. Jan Hazlbauer (druhý zástupce zřizovatele) 
 c) Jiřina Hamplová jako odborník v oblasti školství, 
 d) jeden pedagogický pracovník z MŠ Albrechtická, 
 e) inspektor České školní inspekce, popř. určená osoba ČŠI 
 f) člen komise určený ředitelem MHMP, bude stanoven po dohodě s magistrátem a s  
                předsedou komise. 
ukládá místostarostce a odd. školství činit další kroky k pokračování konkurzního řízení a dalšího  potřebného 
administrativního zajištění. 
 
Usnesení č. 372/16/OŽPD – Reklamace povrchu Mladoboleslavská 
Na základě požadavku pana starosty připravuje odbor životního prostředí a dopravy dopis ohledně reklamace nově 
položeného živičného povrchu na páteřní komunikaci Mladoboleslavská položeného při rekonstrukci VTL plynovodu.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 373/16/OŽPD – Kbelský rybník 
Na základě jednání Pražské vodohospodářské správy a pana starosty a z důvodu dlouhodobého nedostatku vody ve 
kbelském rybníce a nízkého srážkového úhrnu je plánován pokus nalézt a případně obnovit původní pivovarskou 
studni, ze které by bylo možné, v případě dostatečné hladiny, doplňovat vodu v rybníce. Připravuje se průzkum 
místa, kde se měla studna nacházet a jednání s hydrogeology. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
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Usnesení č. 376/16/místostar. – Zřízení přípravné třídy v ZŠ Kbely 
Ředitel Základní školy Kbely na základě zájmu rodičů a po proběhlém zápisu předškoláků do prvních ročníků, žádá 
souhlas se zřízením přípravné třídy pro příští školní rok 2016/2017. Třída by vznikla zejména pro děti s odkladem 
školní docházky a je u nich předpoklad, že se vyrovná jejich vývoj. Kapacita by byla dle legislativy 10 až 15 žáků.  
Žádost v příloze. 
Pro zřizovatele to nepředpokládá žádné výdaje ani další právní úkony. 
usnesení: Rada po projednání a s ohledem na stoupající počet předškoláků s doporučeným odkladem školní 
docházky 
souhlasí se zřízení přípravné třídy při Základní škole Kbely a 
ukládá odd. školství zažádat jménem zřizovatele o souhlas MHMP jako krajský úřad. 
 
 
Usnesení č. 377/16/star. – Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ Albrechtická 
Ve dnech 4. a 5.2.2016 proběhl zápis do 1. ročníků ZŠ Albrechtická.  Dle dostupných informací, a ne pouze od 
ředitelství školy, jak je uvedeno v její zprávě, proběhl zápis zcela v pořádku a v příjemné atmosféře.  Rada si cení i 
toho, že v předchozí den (byl den otevřených dveří) mohli rodiče i děti školu navštívit a nové prostory si prohlédnout, 
čímž se u některých z nich odstranila depresivní nálada přímo u zápisu. Ke zprávě ředitele ZŠ je též přiložen protokol 
o provedení kontroly přímo při zápisu Českou školskou inspekcí, a to s výsledkem, ve všech bodech bez závad.  
usnesení: Rada si cení perfektně organizačně zajištěné akce ze strany ředitele a dobře odvedené práce 
pedagogickými pracovníky.  

 
Usnesení č. 390/16/místostar. – Žádost Polikliniky Prosek o finanční příspěvek  
Vedení Polikliniky Prosek zaslalo žádost o finanční příspěvek na provoz lékařské pohotovostní služby, kterou pro naše 
občany a naši lokalitu zajišťuje. Navrhujeme poskytnutí příspěvku v obdobné výši jako v loňském roce, a to v hodnotě 
50 tis. Kč. Žádost v příloze. 
usnesení: Rada po projednání 
schvaluje finanční příspěvek, dar Poliklinice Prosek ve výši 50.000,- Kč a 
ukládá OE převod administrativně zajistit. 
 
 
Usnesení č. 392/16/místostar. – Zřízení bankovního účtu pro MŠ Albrechtická 
MŠ Albrechtická má již svoji zřizovací listinu a své IČO a nyní běží administrativní zápis do rejstříku škol. K tomuto 
zápisu a k naplnění funkčnosti příspěvkové organizace je potřebné zřízení bankovního účtu. Do doby proběhnutí 
konkurzu a schválení nového ředitele, činí právní úkony za tuto organizaci její zřizovatel. MČ Praha 19 musí tedy 
bankovní účet jménem MŠ zřídit nyní sama. 
usnesení: Rada 
souhlasí se zřízením bankovního účtu pro MŠ Albrechtická a 
ukládá odd. školství ve spolupráci s OE administrativně toto zajistit. 

 
 
31. mimořádné zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 22.2.2016 
Na tomto zasedání rada neprojednala žádné nová usnesení. 
 
Usnesení č. 365/16/OMIBNH – Soutěž o nájem bytu Katusická 684, byt č. 9, 2/1 
Dne 17.2.2016 ve 13.00 hodin proběhlo otevírání obálek  na soutěž o nájem bytu Katusická 684, 2/1, byt č. 9 
s následujícím výsledkem (protokol v příloze) :  

uchazeč bydliště Výše daru do 
rozpočtu MČ v Kč 

Nabídka 
vyhověla/nevyhověla 

pořadí 

M. Č. Kbely   52 000,- vyhovuje 3 

J. J. Kbely 210 500,- vyhovuje 1 

P. Ch. Kbely 155 556,- vyhovuje 2 

Komise pro otevírání obálek doporučuje přijmout nabídku p. J. 
usnesení: Rada 
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vyhlašuje vítězem soutěže o nájem bytu č. 9, 2/1, Katusická 684 p. J. a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy na nájem tohoto bytu, nájemce p. J. po připsání daru do rozpočtu ve výši 
210 500,- Kč na účet MČ.  
 
Usnesení č. 366/16/OMIBNH – Soutěž o nájem bytu Luštěnická 716, byt č. 9, 2/1 
Dne 17.2.2016 ve 13.15 hodin proběhlo otevírání obálek na soutěž o nájem bytu Luštěnická 716, 2/1, byt č. 9 
s následujícím výsledkem (protokol v příloze): 

uchazeč bydliště Výše daru do 
rozpočtu MČ v Kč 

Nabídka 
vyhověla/nevyhověla 

pořadí 

J. J. Kbely 210 500,- vyhovuje 1 

P. Ch. Kbely 155 556,- vyhovuje 2 

 
Po otevření obálek p. J. z důvodu, že zvítězil v předchozí soutěži, z této soutěže odstoupil. Komise pro otevírání 
obálek na základě této skutečnosti doporučuje Radě vyhlásit vítězem této soutěže p. Ch.   
usnesení: Rada 
vyhlašuje vítězem soutěže o nájem bytu č. 9, 2/1, Luštěnická 716 p. Ch.  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy na nájem tohoto bytu, nájemce p. Ch. po připsání daru do rozpočtu ve výši 155 
556,- Kč na účet MČ.  

 
32. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 8.3.2016 
Na tomto zasedání rada projednala 16 nových usnesení. 
 
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava 
Kvůli zvýšení počtu autobusů pro výstavbu v Kyjích (v Budovatelské ulici) byla posílena linka 202 v úseku Černý Most-
Satalice. Ve Kbelích byl naopak počet spojů linky 202 snížen o devět (dohromady v obou směrech). Na ROPID byla 
odeslána stížnost, neboť snížení počtu spojů nebylo projednáno s městskou částí. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích 
Informační tabule pro kapličku 19 (Kutnohorská)  je zpracovaná a zadaná do tisku. Instalace tabule proběhne 
v březnu, jak dovolí počasí. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
                                                                                    
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava 
Dobrovolníci uklidili pěšinu mezi hloubětínskou Bažantnicí a Mladoboleslavskou ulicí. Akce byla uskutečněna pod 
hlavičkou webu Cyklisté sobě. Nyní je možné projít podél plotu kbelského letiště až na Klíčov k budoucí cyklostezce 
Mladoboleslavská. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí.  
 
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán  (Územní plán hl.m. Prahy) 
Metropolitní plán:  
Dne 26.2.2016 na jednání k územně analytickým podkladům sdělil ředitel IPRu Praha, že v dubnu 2016 budou 
zástupci městských částí seznámeni na individuálních jednáních s metropolitním plánem a projednání (připomínky 
městské části) se předpokládá v srpnu až září 2016.   
Pražské stavební předpisy:  
K Pražský stavebním předpisům sdělil ředitel IPRu Praha, že jejich platnost se předpokládá od 1.8.2016, resp. od 
1.9.2016.   
usnesení: Rada 
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům. 
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Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova 
Dokumentace pro územní rozhodnutí je před vydáním. Dále bude detailně konzultováno s dotčenými orgány MHMP 
a IPR. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí.  
 
Usnesení č. 326/16/místostar. – Přidělení bytu volyňským Čechům 
Dne 23.2.2016 proběhlo jednání se zástupci Arcidiecézní charity Praha. Dne 7.3.2016 navštívila rodina B. radnici, byla 
přivítána vedením městské části a následně  proběhla prohlídka bytu, základní školy, parku a centra Kbel.  
usnesení: Rada  
vítá krajanskou rodinu a dle svého předchozího usnesení  
přiděluje V. a L. B. byt č. 5, Katusická 668. 
 
Usnesení č. 361/16/místostar. – Konkurz na ředitelku MŠ Albrechtická 
Konkurz vyvěšen. Obesláni zástupci ČŠI a MHMP s určením konkrétních osob a termínu otevírání obálek a 
následnému výběru, které se uskuteční pravděpodobně 19. 4. a 2. 5. 2016. Dle počtu uchazečů lze termín výběru 
ještě dualizovat na středu 4. 5. 2016.  
Radní Jan Hazlbauer zpracoval inzerát do Učitelských novin. Zveřejnění předpokládáme od příštího týdne 15. 3. do 5. 
4. 2016. Předpokládaná cena inzerce cca 35 tis. Kč.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí a 
souhlasí s výše uvedeným postupem.  
 
Usnesení č. 364/16/místostar. – Žádost o dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ 
Dne 25. 2. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo přidělení dotací městským částem z rezervy rozpočtu HMP a naší MČ 
byla schválena dotace ve výši 5.000 tis. Kč na výstavbu tělocvičny ZŠ. Na venkovní hřiště jsme žádnou dotaci 
neobdrželi.  
Přidělená dotace bude zapracována do rozpočtu formou úpravy rozpočtu. 
usnesení: Rada  
bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 402/16/OE – Schválení odpisového plánu příspěvkových organizací na rok 2016   
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 z provozního příspěvku.  
Odpisový plán ve formě pravidel pro odpisování (jak má být stanovena doba životnosti po kterou má být majetek 
odpisován) mají obě organizace schválený, nicméně nebyl schválen konkrétní seznam majetku s konkrétní výší 
ročního odpisu.  
usnesení: Rada  
schvaluje odpisový plán Základní školy Albrechtická a Mateřských škol Kbely dle přílohy. 
 
Usnesení č. 404/16/OT/star. - Zmapování sportovišť ve Kbelích  
Na základě podnětu Komise sportu ke zmapování sportovišť ve Kbelích. 
usnesení: Rada 
ukládá předsedovi komise sportu, za podpory OŽPD, fotografa a analytika, zpracovat jak tištěnou verzi resp. mapu 
sportovišť na území Kbel, kde v jednotlivých místech budou miniaturizované fotografie sportovišť a elektronickou 
verzi, kdy bude možné fotografii rozkliknout a následně zhlédnout další fotodokumentaci s popisem vzniku 
sportoviště a jeho účelu. 
 
Usnesení č. 405/16/OKS, místostar. – Předání osvědčení o zvolení  
Na základě smutné události, úmrtí člena rady pana Jindřicha Petrnouška dne 14.1.2016 osvědčujeme, že prvním 
náhradníkem za volební stranu Kbely náš domov byla zvolena paní Sylvia Bělová a mandát jí vzniká k 15.1.2016. Po 
převzetí osvědčení bude vyzvána, aby se dostavila na následující ZZMČ, kde po složení slibu nabývá všech práv a 
povinností. 
usnesení: Rada 
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bere na vědomí, že Sylvia Bělová převzala z rukou starosty Osvědčení o zvolení a 
ukládá OKS zajistit veškeré administrativní kroky ke složení slibu na 8. ZZMČ. 
 
Usnesení č. 408/16/star., místostar. – 8. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 
Starosta v souladu s plánem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 svolává na 23. 3. 2016 od 17 hodin zasedání 
Zastupitelstva Městské části Praha 19 do sálu Lidového domu. Dle zpracovaných podkladů navrhuje tento program: 

1. Zahájení. 

2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 19. 

3. Volba radního MČ Praha 19. 

4. Kontrola zápisu ze 7. ZZMČ. 

5. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19. 

6. Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2016. 

7. Směna pozemků v k.ú. Kbely parc. č. 2110/2 o výměře 65 m2 za parc. č. 1321/3 o výměře 65 m2. 

8. Prodej pozemků parc. č. 1963/309 o výměře 110 m2 a 1963/310 o výměře 18 m2, geometrickým plánem č. 

1430-115/2015 oddělených z pozemku parc. č. 1963/5 o výměře 3787m2 v obci Paha k.ú. Kbely. 

9. Prodej pozemku parc. č. 1963/311 o výměře 17 m2, geometrickým plánem č. 1430-115/2015 odděleného 

z pozemku parc. č. 1963/5 o výměře 3787 m2 v obci Praha k.ú. Kbely. 

10. Zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 2009 k.ú. Kbely. 

11. Přidělení obecního bytu 2+1 ul. Jilemnická čp. 670 v Praze 9 – Kbelích. 

12. Informace o způsobu hospodaření s majetkem příspěvkových organizací. 

13. Diskuze, vystoupení občanů. 

14. Závěr. 

usnesení: Rada 
schvaluje předložený návrh programu, 
ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit dále 
ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 8. ZZMČ.  


