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Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19 pro 10. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 9. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných a 4 mimořádných zasedání a projednala 85 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.

49. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17.6.2020
Na tomto zasedání rada projednala 4 nová usnesení.

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

a podání žádosti o podporu (Zahrada ZŠ Albrechtická)
Důvodová zpráva:
Na základě námi zaslaných a manažerkou našeho projektu na SFŽP zpracovaných podkladů byla vyhotovena smlouva o
podpoře — dotaci na revitalizaci zahrady ve stylu EVVO na naší základní škole. Smlouvu předkládáme k podpisu.

usnesení: Rada
bere na vědomí znění smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 500 tis. Kč, když
naše spoluúčast činí 98.645 Kč a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 587/20/OMIBNH - Oprava teras Mateřská Škola Albrechtická 598/2, Praha 9- Kbely

Důvodová zpráva:
Součástí budovy MŠ Albrechtická 598/2, Praha 9 - Kbely jsou dvě terasy. U obou teras je narušena hydroizolace pod
dlažbou, z tohoto důvodu dlažbou v případě deště protéká voda, promáčí strop, který začíná opadávat. Pod stropem
teras prochází do MŠ děti s rodiči. Z hlediska bezpečnosti a proto, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování stavby,
bylo MČ Praha 19 doporučeno stržení dlažby, udělat hydroizolaci, položit L a | profil, popřípadě pokládka lepenky.
Vzhledem k tomu, že není zajištěn odvod vody z teras, je třeba zajistit svod a napojení do okapů. Dále bude nutná oprava
stropů pod terasami. Předpokládané náklady činí 200 OOO,- Kč, které by mohly být pokryty prostředky rezervovanými

v rozpočtu MČ ve výši 250 OOO,- Kč na případnou investiční dotaci MŠ Albrechtická, kterou racla MČ neschválila.
Příloha č. 2 -fotografie.

usnesem’: Rada
bere na vědomí výše uvedené informace v důvodové zprávě a
ukládá vedouci OMIBNH vytvořit poptávku na opravu teras Mateřské školy Albrechtická 598/2, Praha 9- Kbely.

50. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.6.2020
Na tomto zasedání rada projednala 21 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Důvodová zpráva:
Probíhá zpracování dokumentace na opravu stezky podél dráhy. Stezka bude opravena v případě přiděleni dotace hl. m.
Prahou, o kterou aktuálně žádáme.

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

Důvodová zpráva:
Na OŽPD se obrátil Dopravní podnik hl. m. Prahy ve věci zřízení zastávky autobusu na komunikaci Polaneckého pro novou
výstavbu. Zatím nebyl předložen konkrétní návrh linkového vedení.
OŽPD obdržel stížnost na příliš mnoho spojů na komunikaci Semilská v zastávce Sovenická od majitelky sousedního
pozemku.
Dále OŽPD obdržel dva podněty na zavedení autobusové linky Jilemnickou ulicí. Existuje zde dlouhodobý záměr
organizace ROPID na vedení linky 302 nebo midilinky.

usnesení: Rada

bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Důvodová zpráva:
Tajemník informuje Radu:
K datu 17. 6. 2020 se uskutečnilo za přísných protivirových opatření první setkání členů STP Kbely na zahradě DS — zde
se vybraly účastnické poplatky za plánovaný ozdravný pobyt v Parkhotelu Sokolov (9-15/8/2020). I nadále pokračuje
pravidelná komunikace se seniory (v souladu s bezpečnostními doporučeními). Klub seniorů Kbely a Klub aktivních
balonků — vzhledem k nouzovému stavu v rámci bezpečnostních opatření v boji proti koronaviru přerušil klub svou
činnost do září 2020.
Senioři stále velmi kvitují veškeré aktivity směřované vůči nim ze stran radnice — viz příloha — dopis seniorky bydlící v DS
Mladoboleslavské.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit

Důvodová zpráva:
Bezpečnostní ředitel, vsouvislosti spřipravovanou koncepcí bezpečnosti na následné období se střednědobým
výhledem, předkládá Radě na vědomí dokument „Aktuální zpráva streetworkera" (viz příloha), která byla v tomto
ohledu vytvořena jako podklad daného koncepčního materiálu.

usnesení: Rada
bere na vědomí dokument „Aktuální zpráva streetworkera".

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

Důvodová zpráva:
Na OMIBNH byla panem architektem Slavíčkém doručena dokumentace k provedení stavby Nástavba Zdravotního
střediska. Zadávací dokumentace byla předána ZAVOS, s.r.o, se kterým je uzavřena objednávka na výběr zhotovitele. Je
třeba zadat výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti — zajištění územního souhlasu včetně potřebných vyjádření
dotčených orgánů a institucí, zajištění stavebního povolení a s tím souvisejících vyjádření dotčených orgánů a institucí.
Dále je třeba zadat výběrové řízení na zajištění Technického dozoru investora a BOZP při realizaci stavby „ Nástavba
zdravotního střediska".
Z důvodu „ časové tísně", aby MČ Praha 19 vyčerpala finance poskytnuté dotací, OMIBNH doporučuje Radě rozhodnout
o výběru firmy, která zajistí vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bez výběrového řízení. Byly
nám doručeny dvě nabídky na zajištění inženýrské činnosti a to od ZAVOS, s.r.o. za 85.000,- Kč bez DPH tj. 102. 850,- Kč
s DPH a od Ing. arch. Jaroslava Slavíčka za 310.000,- Kč bez DPH tj. 375.100,- Kč s DPH
Příloha č. 1 — nabídky na inženýrskou činnost

usnesení: Rada
souhlasí, aby ZAVOS, s.r.o. Vinohradská 28/2516, Praha 2, IČ: 60203013 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 Zdravotního střediska Bakovská 764/2 za 85.000,- Kč bez
DPH tj. 102. 850,- Kč s DPH.
ukládá OMIBNH podepsat objednávku na zajištění inženýrské činnosti se ZAVOS, s.r.o. Vinohradská 28/2516, Praha 2,
IČ: 60203013 a zadat výběrové řízení na zajištění Technického dozoru investora a BOZP při realizaci stavby „ Nástavba
zdravotního střediska".

Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Tělocvična Základní škola Praha - Kbely v ul. Albrechtická - Dodatek č. 2 k příkazní
smlouvě se Zavos, s.r.o - CHCHCH

Důvodová zpráva:
Vzhledem ktomu, že došlo k prodloužení termínu dokončení stavby Tělocvičny Základní školy Praha - Kbely, a to
do 30.6.2020, je nutno vyhotovit Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě „stavba Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely —
Albrechtická" uzavřené mezi MČ Praha 19 a ZAVOS, s.r.o. za vykonávání a obstarávání všech nezbytných a obvyklých
investorských služeb a inženýrské činnosti. Předmětem dodatku je rozšíření činností ZAVOS, s.r.o. sjednaných v příkazní
smlouvě ze dne 15.11.2018, a to ve vazbě na realizaci dodatečných stavebních prací spočívajících v úpravě plochy pro
budoucí hřiště, automatické závlaze stromů, výstavba spojovacího krčku škola-hala, nasvětléní průčelí haly, instalace
FVE panelů na střeše včetně napojení na systém haly, horolezecká stěna a podhled na jižní straně haly. Původnícéna za
poskytnuté služby byla 1,190.000 Kč bez DPH, tj. 1,439.900 Kč s DPH. Tato původní cena byla stanovena ve vazbě na
hodnotu celé veřejné zakázky, když smlouva stanovila způsob výpočtu navýšení odměny a tento způsob navýšení by|
dodržen. Předmětem dodatku č. 2 je navýšení odměny ZAVOS, s.r.o. za předmětné činnosti ve vazbě na dodatečné
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stavební práce ve výši 170.148,21 Kč vč. DPH, resp. 140.618,36 Kč bez DPH. Odměna Zavos, s.r.o. se takto mění na

1,330.618,36 bez DPH, tj. 1,610.048,21 Kč s DPH.
Příloha č. 2 — Dodatek č. 2
usnesení: Rada
schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 15.11.2018 na stavbu ,,stavba Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely —
Albrechtická" mezi MČ Praha 19 a ZAVOS, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2. Dodatkem č. 2 se
odměna při dodatečných stavebních pracích navyšuje o 170.148,21 Kč vč. DPH, resp. 140.618,36 Kč bez DPH. Celková
odměna tedyje 1.330.618,36 bez DPH, tj. 1.610.048,21 Kč s DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného Dodatku č. 2.

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

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

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

Usnesení č. 591/20/0MIBNH - Žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí ke stavbě nazvané „AREÁL KBELY
POLYFUNKČNÍ CENTRUM" - novostavba, stavební úprava objektu a jejich připojení na dopravní a technickou
infrastrukturu, k. ú. Kbely, obec Praha - stavebník Maloja Investment SICAV a.s.

Důvodová zpráva:
Společnost ADR projekt s.r.o., se sídlem Libínská 1, 150 00 Praha 5 v zastoupení investora Maloja Investment SICAV a.s.,
se sídlem Mladoboleslavská 1108, 197 00 Praha 9 - Kbely, žádá o souhlas kzáměru změny územního rozhodnutí ke

stavbě „AREÁL KBELY POLYFUNKČNÍ CENTRUM" — novostavba, stavební úprava objektu a jejich připojení na dopravní
infrastrukturu v ul. Mladoboleslavská, k. ú. Kbely, obec Praha dle předložených situačních výkresů, a to pro účely vydání

souhlasu ke změně územního rozhodnutí. Jedná se o dotčené pozemky parc. č. 2003, 1942/2, 1942/3, 1944/103, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 127, 134, 137, 139, 57, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 95, 115, k.
ú. Kbely, obec Praha.
Změny se týkají stavebních objektů SO 01 Polyfunkční dům, SO 02 Hála a SO 05 Komunikace, inženýrské sítě a zpevněné
plochy. Hlavní změnou u SO 01 je nově navržené podzemní podlaží, další změnou je zrušení propojení s objektem SO 02
a z technických důvodů i odstranění stávajícího objektu č. 9, čímž se objekt SO 01 stává novostavbou. Na změny SO 01
a SO 02 navazují i změny dopravy v klidu, kdy parkování pro SO 01 je umístěno v 1PP objektu a parkoviště na střeše SO
02 nebude realizováno. Změna se dále týká úpravy areálových rozvodů sítí a přípojek. Změny jsou navrženy pouze uvnitř
areálu, nejsou jimi dotčeny komunikace Polaneckého a Mladoboleslavská a prostor mimo areál.
Příloha č. 5 - žádost, plná moc, situační výkres C.2

usnesem’: Rada
souhlasí se záměrem stavebníka Maloja Investment SICAV a.s. — změny územního rozhodnutí ke stavbě „AREÁL KBELY
POLYFUNKČNÍ CENTRUM" — novostavba, stavební úprava objektu a jejich připojení na dopravní infrastrukturu v ul.

Mladoboleslavská, pozemky parc. č. 2003, 1942/2, 1942/3, 1944/103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 127, 134, 137, 139,
57, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 95, 115, k. ú. Kbely, obec Praha dle situačního výkresu
C. 2 a to pro účely vydání souhlasu ke změně územního rozhodnutí.

Usnesení č. 595/20/0MIBNH - Oprava výtahu Mateřská škola Letců

Důvodová zpráva:
Na základě Usnesení č. 128-1/15/OT/Pávl. — Informace z Mateřské školy Letců, AD 6) Rekonstrukce výtahu, dostál
OMIBNH za úkol vypracovat poptávku na rekonstrukci výtahu. Poptávky na opravu výtahu byly rozeslány, v současné
době čekáme na doručené nabídky.
Předpokládané náklady činí 250.000 Kč. EO navrhuje přesun výdajů rozpočtu z paragrafu 3113 Základní škola (Kde jsou
rezervovány finanční prostředky na spoluúčast městské části k dotaci na obnovu školní zahrady ve výši 500.000 Kč, ale
dle projektu a rozhodnutí o poskytnutí dotace bude potřeba spoluúčast ve výši do 100.000 Kč.) do paragrafu 3111 —
mateřské školy ve výši 200.000 Kč na financování oprav budov mateřských škol.

usnesení: Rada
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bere na vědomí výše uvedené informace v důvodové zprávě a
schvaluje rozpočtovou změnu přesun výdajů rozpočtu z paragrafu 3113 do paragrafu 3111 ve výši 200.000 Kč

Usnesení č. 604/20/IA - Veřejnosprávní kontrola u MŠ Letců, příspěvková organizace
Důvodová zpráva:
Interní auditorka informuje radu o výsledku proběhlé následné veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Letců,
příspěvkové organizace v průběhu měsíce května 2020. Protokol č. 10/2020/VSK/MŠL v příloze. Kontrola byla zaměřena
na realizaci nápravných opatření uložených při kontrole v roce 2019 (ke všem zjištěným nedostatkům byla nápravná
opatření přijata) a dále na vybrané finanční operace v kontrolovaném období. Při kontrole výdajů zaměřených na
dodržování směrnic pro nákup (u zakázek převyšujících 10 tis. Kč) bylo ověřeno, že MŠL postupuje v souladu se směrnicí
a právními normami. Byla provedena ivýběrová kontrola pořízeného majetku v roce 2019, kdy bylo ověřeno, že majetek
byl zařazen do operativní evidence, přidělena inventární čísla a majetek se fyzicky nacházív budově MŠ. Pouze u pořízení
dlouhodobého majetku došlo k nesprávnému ocenění majetku, proto bylo MŠL uloženo přijmout nápravná opatření a
písemně o jejich splnění informovat IA nejpozději do 30.9.2020.

usnesení: Rada
bere na vědomí Protokol č. 10/2020/VSK/MŠL o výsledku z provedené veřejnosprávní kontroly u MŠ Letců, příspěvkové
organizace, v průběhu května 2020 a
ukládá IA informovat radu o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků příspěvkovou organizací.

Usnesení č. 605/20/místostar. - Počítačová učebna, žádost o možnost splátkování

Důvodová zpráva:
Ředitel školy předkládá vyhodnocení nabídkového řízení na zařízení počítačové učebny formou splátek. Vítězem se stala
firma Gesto Computers za celkovou cenu 829.824,- Kč tj. 23.051,-Kč za 36 měsíců. Základní škola tím pořídí 31 počítačů
spolu s operačním systémem a servisem. Škola bude počítačovou učebnu financovat formou splátek z příspěvku od
zřizovatele.
Podklady v příloze č. 2 a 3.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje možnost pořízení vybavení PC učebny Základní škole Praha Kbely formou splátkování na 36 měsíců od firmy
Gesto Computers s.r.o. v souladu s přiloženými podklady výběrového řízení.

Usnesení č. 611/20/Radní, Ing. Petráň - Pořízení nových internetových stránek www.praha19.cz

Důvodová zpráva:
Rada MČ Praha 19 na svém 26. zasedání konaném dne 8. 11. 2019 svým usnesením č. 393/19/Ing. Petráň - Nezbytné
zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky schválila navýšení rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2020 o částku 1 mil. Kč
pro účely zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky dle bodu č. 2, 3, 4 předmětného usnesení, a zároveň
souhlasila, že jednotlivé výše zmíněné body budou projednávány v samostatných usneseních vždy po provedení
výběrových řízeních. Z výše uvedeného usnesení již zbývá pouze bod 4) Pořízení nových internetových stránek
www.praha19.cz, ostatni bodyjiž úspěšně proběhly.
Advokátní kancelář Chytil&Mann připravila potřebné dokumenty pro výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu:

1.
2.
3.
4.

Výzvu k předložení nabídky (viz příloha 1)
Zadávací dokumentaci (viz příloha 2)
Krycí list nabídky — vzor (viz příloha 3)
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha 4)

Dne 5. 6. 2020 bylo výběrové řízení zveřejněno na internetových stránkách www.praha19.cz v sekci výběrové řízení

(https://www.praha19.cz/documents/vereine zakazky p19.html) s termínem podání nabídek do 22.6.2020 do 12:00
hodin a zároveň rozeslána e-mailem 5-ti specializovaným subjektům (viz příloha 5 — a) snímek zveřejněné stránky na

PC, b) snímek zveřejněné stránky na mobilním zařízení, c) snímek odeslaného e-mailu, d) seznam obeslaných subjektů)
Dne 23.6.2020 Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami nad 100 tis. Kč až do limitu veřejných zakázek malého
rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách obdržela doručené obálky s nabídkami v celkovém počtu 3 doručených
nabídek, neboť firma S&T CZ s.r.o. se ze soutěže omluvila a firma INOWIT a.s. nereagovala.
Cenové nabídky poptávaných společností (viz příloha 6 - protokol o otevírání obálek s nabídkami z 23.6.2019 a nabídky

jednotlivých společností)

poř.č.

Nabídková cena bez

Nabídková cena včetně

nabídky

Obchodnífirma

DPH

DPH

1

Your System, spol. s.r.o.

475.000,-Kč

574.750,-Kč

2

INDRA Czech Republic s.r.o.

587.000,-Kč

710.270,-Kč

3

Computer Help, spol. s.r.o.

496.400,-Kč

600.644,-Kč

Dle uvedeného se jeví jako nejvýhodnější nabídka č.1) Your System, spol. s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši
574.750,- Kč vč.DPH.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedené poptávky a určuje vítězem firmu YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939 za celkovou
cenu 574.750,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy s uvedenou firmou.
Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami bude smlouva — objednávka:
1. zanesena do ručně psané evidence objednávek a

2. uveřejněna v registru smluv (dle zák. o registru smluv)
51. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 1.7.2020
Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení.

Usnesení č. 1154-2/18/OMIBNH - Tělocvična Základní škola Praha - Kbely v ul. Albrechtická
Důvodová - zpráva Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo s GEOSAN GROUP, a.s. - změnové listy CHCHCH
V průběhu stavby tělocvičny ZŠ Albrechtická došlo ke změnám oproti původní projektové dokumentaci. Jedná se o 6
změnových listů, které byly projednány projektantem arch. Slavíčkem, zhotovitelem spol. GEOSAN GROUP, a.s. a TDI
spol. ZAVOS, s.r.o. a následně jimi odsouhlaseny. OMIBNH předkládá Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2018,
kterým se zvyšuje cena díla o částku 9 773 982,49 Kč bez DPH + 2 052 536,32 Kč 21% DPH : celkem o 11 826 518,81 Kč.
Příloha č. 1 — změnové listy, dodatek č. 7

usnesení: Rada
schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 65/2018/OMIBNH uzavřené mezi MČ Praha 19 a GEOSAN GROUP, a.s., se
sídlem U Nemocnice 43, 280 02 Kolín |||., IČ 28169522 na výstavbu nové tělocvičny při ZŠ Albrechtická, Kbely. Dodatkem
č. 7 se zvyšuje cena stavby 0 11 826 518,81 Kč vč. DPH. Nově je celková cena díla 141 749 689,10 Kč bez DPH + 29 767
434,70 Kč 21% DPH : celkem 171 517 123,80 Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného Dodatku č. 7
Důvodová zpráva:- změna termínu dokončení stavby - BOZP - CHCHCH
Na základě probíhajících kontrolních dnů a postupu výstavby tělocvičny ZŠ Albrechtická zhotovitel informovalo změně
termínu dokončení stavby. Stavba bude dokončena do 31. 7. 2020. V návaznosti na toto posunutí termínu dokončení
jsme požádali Ing. Petra Bukovského, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 — Smíchov o prodloužení
smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.
Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu 14 měsíců, tedy do 6. 2. 2020. Dodatkem č. 1 schváleným Usnesení č. 1154 2/18/OMIBNH na 33. zasedání Rady MČ Praha 19 byla Příkazní smlouva prodloužena do 30. 4. 2020, Dodatkem č. 2
Usnesení č. 1154-2/18/OMIBNH na 42. zasedání Rady do 30.6.2020. Dodatkem č. 3 bude Příkazní smlouva prodloužena
od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 za stejných platebních podmínek. Platební podmínky — 1 měsíc, úhrada měsíčně 14 520 Kč
vč. DPH
Příloha č. 2 - dodatek č. 3

usnesem’: Rada
schvaluje Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce — činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) k provedení stavby „výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely — Albrechtická" uzavřený 5 Ing. Petrem
Bukovským, IČ 15298949, se sídlem Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 — Smíchov. Dodatkem se prodlužuje doba výkonu
BOZP o 1 měsíc tj. do 31. 7. 2020 za stejných platebních podmínek, tedy za částku 14 520 Kč vč. DPH měsíčně a
pověřuje starostu podpisem

Usnesení č. 612/20/OMIBNH - Udělení souhlasu Prometheus, energetické služby, a.s. IČ 63072599, se sídlem U
plynárny 500, Praha 4 svýstavbou kotelny v ZŠ Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, Praha 19 a v Mateřské škole,

Albrechtická 598/2, Praha 19 - Kbely
Důvodová zpráva:
Společnost Prometheus, energetické služby, a.s. IČ 63072599, se sídlem U plynárny 500, Praha 4 plánuje výstavbu
nových plynových kotlů pro vytápění a ohřev vody, součástí projektu je i domovní rozvod plynu a rozvod plynu od hranice
pozemku do objektu Mateřské školy Albrechtická 598/2, Praha 19 — Kbely a Základní školy Praha — Kbely, Albrechtická

6
732/1, Praha 19. Hlavní město Praha je vlastníkem, svěřená správa Městské části Praha 19, pozemků parc. č. 248, parc.
č. 249/1, parc. č. 251/3 vk. ú. Kbely, obec Praha, na kterých budou tyto stavby umístěny. Pro udělení stavebního
povolení je nutný souhlas MČ Praha 19, který má tyto objekty ve správě, aby stavbu mohl provést Prometheus,
energetické služby, a.s.

usnesení: Rada
souhlasí, aby Prometheus, energetické služby, a.s. IČ 63072599, se sídlem U plynárny 500, Praha 4 provedl stavební
úpravy kotelen a byl stavebníkem kotelny vZákIadní škole Praha — Kbely, Albrechtická 732/1, Praha 19 na parc. č.

249/1 a kotelny Mateřské školy, Albrechtická 598/2, Praha 19— Kbely na parc. č. 251/3 . O právu stavby bude rozhodovat
dle ustanovení § 89 odst. 2 pism. I) zákona č. 131/2000 Sb. Zastupitelstvo MČ Praha 19.

52. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 22.7.2020
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 614/20/star. - Novela Pražských stavebních předpisů (PSP), Členění území podle zastavěnosti a
zastavitelnosti
Důvodová zpráva: Dne 30.6.2020 obdržela městská část návrh novely PSP. Obsahem návrhu je upřesnění ustanovení §
3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Jedná se o formulační úpravy a doplnění odstavců ustanovení
§ 3 PSP, které má za cíl, dle zdůvodnění novely, upřesnit pojetí zastavění a zastavitelnosti a předejít tak možnosti
účelových zkreslování ustanovení § 3 PSP. K výše uvedenému zpracovala stanovisko Advokátní kancelář Chytil&Mann,
která upozornila na možnou snahu zlegalizovat tímto postupem skutečnosti týkající se definice zastavění. Vzávěru
rozboru je doporučení uvedenou změnu předmětného nařízení nepřijmout, protože by mohla být dána také do
souvislosti se snahami týkajícími se tzv. Letňanského letiště. Na základě tohoto stanoviska

usnesení: Rada
nesouhlasí se schválením novely ustanovení § 3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Důvodem
nesouhlasu je možná snaha o zlegalizování skutečnosti týkající se zastavění a zastavitelnosti tak, jak je uvedeno ve
stanovisku Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.
ukládá odboru výstavby předat ve lhůtě do 31.7.2020 vyjádření městské části k projednávanému návrhu novely PSP a
to: výpis usnesení rady městské části včetně stanoviska Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.

53. zasedání Radv MČ Praha 19 dne 30.7.2020
Na tomto zasedání rada projednala 25 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD - Cyklostezky
Důvodová zpráva:
Byla zahájena výstavba, resp. předáno staveniště pro další etapu cyklostezky Via Sancta mezi ulicemi Mladoboleslavská

a Hůlkova.
usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Důvodová zpráva:
Tajemník informuje Radu:
V termínu 9.-15.8.2020 je zorganizován v rámci STP Kbely ozdravný pobyt v Parkhotelu Sokolov. I nadále pokračuje
pravidelná komunikace se seniory (v souladu sbezpečnostními doporučeními), probíhá doplňování desinfekčních

prostředků aj. Klub seniorů Kbely a Klub aktivních balonků během prázdnin přerušil svou činnost.
Na základě pokynu p. starosty Š. Egrtová předala dne 24. 7. 2020 textilní roušky do DS Mladoboleslavské a D5
Borovnické, doplněny byly další hygienické prostředky (anticovid gely i roztoky spolu s nádobami).
Senioři stále velmi kvitují veškeré aktivity směřované vůči nim ze stran radnice.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 310/19/OMIBNH - Zapojení do programu SMART PRAGUE - CHCHCH
Důvodová zpráva:
MHMP schválil vypracovanou Studii proveditelnosti k projektu „Analýza vhodnosti energetických opatření na budovách
MČ Praha 19 formou „EPC" (EPCje optimalizace spotřeby energie s garantovaným výsledkem). Ve spolupráci s AK Chytil
byly vypracovány podklady pro vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza vhodnosti energetických opatření

na budovách MČ Praha 19 formou EPC".
Příloha č. 4 — Výzva k podání nabídek, Smlouva o poskytnutí služeb, krycí list nabídky, prohlášení

usnesení: Rada

7
souhlasí s připravenými podklady pro vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza vhodnosti energetických
opatření na budovách MČ Praha 19 formou EPC" a
ukládá OMIBNH zadat výzvu k podání nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu „Analýza vhodnosti energetických
opatření na budovách MČ Praha 19 formou EPC"
pověřuje starostu podpisem Výzvy k podání nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza vhodnosti energetických
opatření na budovách MČ Praha 19 formou EPC".

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

Důvodová zpráva:
Pracovníky OMIBNH byla vytvořena a odeslána poptávka na rekonstrukci elektroinstalace výtahu v hlavní budově ÚMČ
Praha 19, která byla zaslána 3 firmám, z nichž jedna na poptávku nereagovala (firma TRIPLES SERVIS s.r.o.)
Doručené obálky s nabídkami byly otevřeny Komisí pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Výtahy servis DS s.r.o.

05861314

194 100,- K6

234 861,- Kč

Výtahy Praha ČR, s.r.o.

25711407

238 880,- K6

289 045,- Kč

Příloha č. 5 — poptávkové řízení, nabídky, zápis 2 Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem firmu Výtahy servis DS s.r.o., IČ 05861314 se sídlem Miletínská 243/7, Praha 9 — Kbely, 197 00 s nabídkou
za cenu 234 861,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usneseni 6. 553/20/místostar. -Jednáníve věci nájemného za pozemek pod čerpacístanicí na Mladoboleslavské ulici
Starosta na základě uskutečněných jednání o nájemném za pozemek pod čerpací stanicí předkládá Radě dvě cenové
nabídky, a to od společností OMV Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. Dále byly osloveny společnosti MOL
Česká republika, která zjišťovala podrobnosti, ale cenovou nabídku nepředložila a Benzina, která cenovou nabídku
neposkytla.
Starosta vzhledem k předloženým nabídkám navrhuje využít cenově výhodnější nabídku, a to od společnosti OMV Česká
republika, s.r.o., která svou původní výši nájemného na dobu 10 let navýšila o 37,5%.
Příloha: Cenové nabídky a grafický vývoj pohonných hmot

usnesení: Rada
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti OMV Česká republika, s.r.o.,
ukládá OMIBNH vypracovat s AK CHYTIL a MANN nájemní smlouvu a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy.

Usnesení č. 574/20/0MIBNH - Rekonstrukce balkonů bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ
Praha 19, na adrese Toužimská 661-663

Důvodová zpráva:
Pracovníky OMIBNH byla vytvořena a odeslána poptávka na rekonstrukci balkonů bytového domu Toužimská 661-663,
která byla zaslána 5 firmám, z nichž 3 na poptávku nereagovaly (firma ADRON s.r.o., firma Miroslav Krupička —
pokrývačství a firma Tomáš Leibl - klempířství, pokrývačství)
Doručené obálky s nabídkami byly otevřeny Komisí pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Lukáš Vebr

69530009

416 870,- KČ

479 400,50 KČ

BB PROJEKT s.r.o.

48034185

495 861,- KČ

599 991,81 KČ

Příloha č. 8 — poptávkové řízení, nabídky, zápis 2 Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem firmu Lukáš Vebr, IČ 69530009 se sídlem Sovenická 12, Praha 9 — Kbely, 197 00 za cenu 416 870,- K6 bez
DPH tj. 479 400,50 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usnesení č. 586/20/místostarosta, lng. Olmr - Založení společné obchodní firmy Teplo pro Kbely a.s.
Na základě usnesení Rady MČ Praha 19 č. 586/20/místostarosta ze dne 5. 6. 2020, předkládám radě dokumenty
potřebné k podání oznámení Radě hlavního města Prahy o záměru rozhodnout o nepeněžitém vkladu do obchodní
společnosti Teplo Kbely a.s. ve smyslu § 18 odst. 1 pism. c) vyhlášky 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.
Oznámeníje členěno v souladu s Přílohou č. 9 Statutu.

usnesení: Rada

8
souhlasí se zněním Oznámení záměru Městské části Praha 19 rozhodnout o nepeněžitém vkladu do obchodní
společnosti Teplo Kbely a.s. ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) vyhlášky 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

ukládá starostovi (místostarostovi) oznámit záměr Radě hl. m. Prahy.
Usnesení č. 592/20/OMIBNH - Rekonstrukce páteřní elektroinstalace bytového domu Jilemnická/Toužimská 655 657, Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
OMIBNH

připravuje podklady na poptávkové řízení Veřejné zakázky malého rozsahu

na dodavatele stavby

„Rekonstrukce páteřní elektroinstalace bytového domu Jilemnická/Toužimská 655 — 657, Praha 9 — Kbely"

usnesení: Rada
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

Usnesení č. 595/20/OMIBNH - Oprava výtahu Mateřská škola Letců

Důvodová zpráva:
Na základě vytvořené poptávky na Rekonstrukci výtahu v Mateřské škole Letců, Letců 731/6, Praha 9 byly doručeny 3
nabídky od oslovených firem. Doručené obálky s nabídkami byly otevřeny Komisi pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Výtahy servis DS s.r.o.

05861314

233 770,- Kč

282 861,70 Kč

Výtahy Praha ČR, s.r.o.

25711407

232 616,- Kč

281 465,36 Kč

179 795,- Kč

217 551,95 Kč

220 700,- Kč

267 047,- KČ

TRIPLEX SERVIS s.r.o.

28854250

Příloha č. 11 — poptávkové řízení, nabídky, zápis 2 Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem firmu Výtahy Praha ČR, s.r.o., IČ 25711407 se sídlem Mladoboleslavská 812, Praha 9 — Kbely, 197 00
s nabidkou za cenu 179 795,— Kč bez DPH tj. 217 551,95 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou.

Usneseni č. 599/20/0MIBNH - Údržba, oprava Multifunkčního srubu v centrálním parku Kbely, Martinická 1083,
Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Byla vytvořena poptávka na údržbu Multifunkčního srubu v centrálním parku Kbely. Poptávka byla odeslána 4 firmám,

z nichž firma Kanadské sruby Tábor, s.r.o. neměla o zakázku a zájem a 2 firmy _ nabídku
neposlaly. Doručená obálka s nabídkou byla otevřena Komisi pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

BB PROJEKT s.r.o.

48034185

492 600,- Kč

596 046,- Kč

Příloha č. 12 — poptávkové řízení, nabídky, zápis 2 Komise pro otevírání obálek
Jelikož přišla pouze jedna nabídka a k nabízené ceně tedy není srovnání, Komise pro otevírání obálek rozhodla zadat
druhé kole výběrového řízení, do kterého bude nabídka od firmy BB PROJEKT s.r.o opětovně zahrnuta. Poptávka byla
dne 24.7.2020 vyvěšena na stránkách úřadu MČ Praha 19.
bere na vědomí výše uvedenou informaci v důvodové zprávě a
ukládá OMIBNH vyvěsit opětovné poptávkové řízení.

Usnesení č. 615/20/místostarosta - Ukončení smluv o dodávkách tepla s Pražskou teplárenskou a.s. (PT a.s.).
Vzhledem k přechodu na vytápění zemním plynem v odběrných místech PT a.s. v mateřské a základní kole Albrechtická
(vč. družiny a detašovaného pracoviště úřadu MČ), je nutné vypovědět stávající smlouvy na odběr tepla od PT a.s.:

(i)
(ii)
(iii)

Smlouvu o dodávce tepelné energie ev.č. 30208573,
Smlouvu o dodávce tepelné energie ev.č. 30566311008807,
a Smlouvu o dodávce tepelné energie ev.č. 30208581008807.

Všechny výše uvedené smlouvy byly ve smyslu jejich článku 10 uzavřeny na dobu neurčitou. V souladu s ustanovením
článku 3. odst. 5 Obchodních podmínek dodávek tepelné energie je Městská část jako odběratel oprávněna výše
uvedené smlouvy vypovědět bez udání důvodu, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou ve smyslu odst. 7 téhož článku
Obchodních podmínek dodávek tepelné energie.
Vzhledem k 6 měsíční výpovědní lhůtě navrhuji oslovit PT a.s. s návrhem na dohodu o zkrácení výpovědní lhůty na 2
měsíce.
usnesení: Rada Městské části s odkazem na výše uvedená ustanovení Obchodních podmínek dodávek tepelné energie

vypovídá:

(i)
(ii)
(iii)

Smlouvu o dodávce tepelné energie ev. č. 3020857.3,
Smlouvu o dodávce tepelné energie ev. č. 30566311008807,
a Smlouvu o dodávce tepelné energie ev. č. 3020858.1008807

s tím,že výpověd' bude obsahovat návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
pověřuje starostu podpisem výpovědi.

Usnesení č. 620/20/radní, Ing. Petráň - Obnova licencí k software SAFETICA

Důvodová zpráva:
Dne 13.12.2017, usnesenim Rady MČ Praha 19 č. 971/17/OT — Zakoupení software Safetica byla objednána
implementace a licencování DLP (Data Loss Prevention) softwaru SAFETICA nasazeného v rámci nařízení EU - GDPR
(General Data Protection), tedy softwaru, který zajišťuje ochranu našich citlivých dat, uložených na Úřadu MČ Praha 19.
Aby byl software SAFETICA i nadále funkční, je zapotřebí obnovit každoroční licence k používání. Předmětem níže
uvedené poptávky bylo zalicencování produktu na 12 měsíců pro 70 počítačů.
Software Safetica například pozná, kdo s jakým dokumentem pracuje a podle nastavených pravidel zablokuje zakázanou
činnost, informuje administrátora, anebo poučí zaměstnance o bezpečnostní směrnici.
V rámci výběrového řízení byly osloveny obchodní firmy:

Nabídková cena bez DPH

Nabídková cena včetně DPH

Your System, spol. s r.o.

Obchodní firma

95.620,— Kč

115.700,- Kč

ESET software spol. s r.o.

97.370,— Kč

117.818,-Kč

CALYX, spol. s r.o.

Společnost s omluvou nepodala cenovou nabídku

AUTOCONT a.s.

Společnost bez omluvy nepodala cenovou nabídku

Amenit s.r.o.

Společnost přestala komunikovat

Podrobné cenové nabídkyjsou uvedeny v příloze.
Dle uvedeného se jako nejvýhodnější cenová nabídka jeví nabídka firmy Your System, spol. s r.o. s celkovou nabídkovou
cenou ve výši115.700,- Kč vč. DPH.
usnesení: Rada na základě výběrového řízení
schvaluje zajištění obnovy licenci k software SAFETICA u firmy Your System, spol. s r.o. za celkovou cenu ve výši115.700,Kč vč. DPH.

Usnesení č. 621/20/ OŽPD - Vzorky pitné vody
Důvodová zpráva:
V pátek 26. června obdržel pan starosta informací od velitele letiště o nevyhovujících výsledcích při pravidelném odběru
vzorků pitné vody z řádu na letišti i v kasárnách.
Následně byly kontaktovány Pražské vodovody a kanalizace, které přijeli ještě v odpoledních hodinách odebrat vzorky
z hl. budovy radnice.
Provedený laboratorní rozbor odebrané vody zjistil, že kvalita vzorků odpovídá, a tedy vyhovuje po chemické stránce

limitům pro pitnou vodu. (dle rozsahu klíčových parametrů vybraných hygienickým limitům stanoveným vyhláškou č.
252/2004 Sb. v platném znění, vydané Ministerstvem zdravotnictví)

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu.
Usnesení č. 622/20/PR - Žádost spolku Devatenáctka o podporu akce KBELSKÉ KROUŽKOBRANÍ - neděle 6. 9. 2020
v Ekocentru Prales

K datu 22.7.2020 přišel zástupce spolku Devatenáctka _ požádat o podporu své akce s názvem KBELSKÉ
KROUŽKOBRANÍ, které plánují uspořádat v rámci lokality Ekocentra Prales . Jedná se o jednodenní festival kbelských
dětských kroužků. Krom aktivit Ekocentra postupně oslovují i další místní spolky a kluby pro děti, jež by se v rámci akce
propagovali. Na radnici se obrací s žádostí o podporu:

.

poskytnutí mobilních stanů, lavic se stoly (pivní sety), jejich dovezení, postavení a na konci akce složenía převoz

zpět (případně sušení) — 4 tis. Kč
.

propagaci

reklamního

materiálu

vyvěšením

na

městských

nástěnkách,

webu,

Facebookových

stránkách, popřípadě v časopise Kbelák a TV Kbely. Uvítali bychom i možnost informovat rodiče SMS zprávou o

konání akce (4 tis. Kč).
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.

zapůjčení ozvučení i se zajištěním zvukaře (cca 6-9 tis. Kč na celé odpoledne za převoz a obsluhu ozvučení

akce/1 zvuk obsluhující osoba/cca 8h)
.

umístění erbu MČ P19 na letácích je samozřejmostí.

Předběžné odhadované náklady za kbelskou radnici by mohly činit max. 17 tis. Kč.

usnesení: Rada
souhlasí s návrhem podpořit tuto veřejnosti prospěšnou akci mediálně, zapůjčením technického zázemí a
souhlasís úhradou nákladů vzešlých za převozy a stavění stanů, ozvučení a SMS INFO v předběžně odhadované celkové
částce 17 tis. Kč.

Usnesení č. 634/20/OMIBNH - Částečné rekonstrukce bytu č. 3 v domě č. p. 643, pod adresou Domousnická 643,
Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Pracovníky OMIBNH je vytvořena tabulka s požadavky nájemníků o částečně rekonstrukce v nájemních bytech, které ve
většině případech spočívají v rekonstrukci koupelny a WC. Tyto požadavky jsou postupně realizovány v pořadí, vjakém
byly nájemníky oznámeny. V tomto případě se jedná o požadavek na rekonstrukci koupelny, WC a montáže kuchyně
v bytě č. 3 v domě č. p. 643, pod adresou Domousnická 643, Praha 9 — Kbely. Po prohlídce bytové jednotky pracovníky
OMIBNH bylo dospěno k závěru, že požadavek na rekonstrukci je oprávněný. Z důvodu nevyhovující elektroinstalace
moderním standardům ve všech nájemních bytech byla nájemci doporučena její výměna, se kterou nájemce souhlasil.
Pracovníky OMIBNH bylo na tomto základě vytvořeno poptávkové řízení na rekonstrukci elektroinstalace, koupelny a
WC a montáže kuchyně, které bylo elektronicky zasláno 3 firmám. Doručené obálky s nabídkami byly otevřeny Komisí
pro otevírání obálek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Eduard Španihel
Tomáš Kotrba

49383540
69032882

216 418,- kč
236 220,- kč

NENÍ PLÁTECE DPH
NENÍ PLÁTECE DPH

Lukáš Vebr

69530009

207 590,- kč

238 729,- kč

Příloha č. 23 — poptávkové řízení, nabídky, zápis z Komise pro otevírání obálek

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou poptávku a
určuje vítězem firmu Eduard Španihel, IČ 49383540 se sídlem Dašická 313, Praha 9 — Vinoř, 190 17 za částku 216 418,-

Kč
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usnesení č. 635/20/0MIBNH - Havarijní oprava sanace zdiva Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace,
se sídlem Albrechtická 598/2, Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Společnost Prometheus, energetické služby a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s., se sídlem U Plynárny 500, 140
00 Praha 4 buduje ve sklepních prostorech Mateřské školy Albrechtická, Albrechtická 598/2, Praha 9 — Kbely novou
plynovou kotelnu. Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že dochází k opakovanému zatečení vody do dotčených
prostor. Voda se objeví vždy po vydatnějším dešti. Voda prosakuje sousední stěnou, podle konstrukce se jedná o stěnu
původní mateřské školy. Byla provedena urgentní objednávka provedení stavebně technického průzkumu v objektu.
Posouzení objektu, kamerová prohlídka dešťové kanalizace, měření vlhkosti zdiva mikrovlnným přístrojem MOIST 210
(příloha). Nebyla zjištěná žádná patrná poškození či nedostatky. Naopak měření vlhkosti zdiva prokazuje, že dochází
k vzlínání vlhkosti z podzákladů objektu, a to paušálně —jak v nové přístavbě, tak v původním objektu mateřské školy.
Velkou měrou se na tom bude podílet vysoká hladina spodní vody. Prohlídkou bylo zjištěno, že se propadla zem a u
objektu se utrh|o zateplení soklu. Tím dochází pronikání značného množství vody do objektu. Zatékání způsobuje
zvýšenou vlhkost v prostoru budované kotelny a tim může dojít k poškození instalované technologie a stavebních
konstrukcí. Anglický dvorek pro vyústění VZT nelze provést s napojením na stávající utržené zateplení soklu. Jakýkoli
zásah do stávajícího zateplení znamená jeho zborcení. Bude nutné provést nové zateplení po celé délce stěny. K utržení
zateplení došlo z důvodu sesednutí zeminy nebo z nedostatečné hloubky založení. Přesná příčina se určí po demontáži
zateplení a odkopání zeminy. Z důvodu tohoto havarijního stavu byla oslovena firma GEOSAN GROUP, a.s., která stavbu
Mateřské školy prováděla, aby se vyjádřila k možnosti opravy tak, aby mohlo dojít k dobudování kotelny do konce srpna
2020 a firma Stavitelství Pecka s.r.o., která provádí stavební práce pro společnost Prometheus, energetické služby a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s. pro stavbu nové kotelny.
Stavitelství Pecka s.r.o. dodalo nabídku na havarijníoprávu izolace zdiva Mateřské školy Albrechtická za cenu 142 972,09
Kč bez DPH tj. 172 996,23 včetně DPH. GEOSAN GROUP, a.s., zaslala nabídku za 356 049,- Kč bez DPH. Součástí nabídky
je i oprava praskliny ve sklepě, kterou Stavitelství Pecka s.r.o. nenabízí. Po odečteníje tedy nabízená cena 287 O81,- Kč
bez DPH.
Přílohy: č. 24 — fotodokumentace, posouzení zatékání, měření vlhkosti zdiva, nabídky opravy
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usnesení: Rada

bere na vědomí informace v důvodové zprávě a
souhlasí, aby Stavitelství Pecka s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5, IČ 24300543 provedlo havarijní opravu izolace
zdiva Mateřské školy Albrechtická, Albrechtická 598/2, Praha 9 — Kbely za cenu 142 972,09 Kč bez DPH tj. 172 996,23
včetně DPH. Firma Stavitelství Pecka s.r.o. ručí za to, že navrženým technologickým postupem bude závada trvale
odstraněna, záruka bude 2 roky.
Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a
ukládá vedoucímu EO připravit rozpočtovou změnu přesun výdajů rozpočtu, aby mohla proběhnout havarijní oprava
izolace zdiva Mateřské školy Albrechtická, Albrechtická 598/2, Praha 9 — Kbely

54. zasedání Radv MČ Praha 19 dne 2.9.2020
Na tomto zasedání rada projednala 19 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Důvodová zpráva:
Z elektronického sčítače TSK bylo zjištěno, že po dokončení cyklostezky Mladoboleslavská výrazně stoupl počet cyklistů
oproti předešlému roku 2019. Rekordní využití měla stezka 18. dubna 2020, kdy kolem Leteckého muzea projelo 978

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

Důvodová zpráva:
Od 31. srpna se změní vedení linek MHD ve Kbelích. Všechny spoje linky 185 budou jezdit ke Kbelskému hřbitovu na
nové obratiště.
Z iniciativy organizace ROPID se podařilo zajistit obsluhu MHD v ulici Polaneckého a Jilemnická. Dočasně zde ROPID vede
linku 302. 0d ledna by zde měla jezdit midilinka, která se později změní na elektrobus. Trasa viz. příloha.
Změna linek je v souladu s koncepcí linek MHD předloženou organizací ROPID v loňském roce, kdy byly evidovány čtyři
požadavky občanů na zlepšení obsluhy severovýchodní části Kbel. (Někteří starší lidé, kteří mají daleko na autobus,
uvítali, že o prázdninách, vdobě opravy na Semilské, jezdil autobus ulicí Jilemnická.) Vedení autobusu Jilemnickou
rovněž zvyšuje tlak na urychleníjejí rekonstrukce.
Přestože Praha aktuálně zachovává mírné omezení MHD z předešlých měsíců, tak ve Kbelích je MHD naopak posílena.
Nově také na metru Letňany vznikne dle návrhu ROPIDu zastávka, kde bude společný nástup pro kbelské linky (185 a
další) a linku 201. Díky tomu cestující zejména dopoledne, večer a o víkendu nebudou muset zjišťovat, ze které zastávky
jim jede autobus. Doposud stavěla každá linka na jiném místě (zastávce).
OŽPD sbírá podněty občanů k novým změnám a provede jejich vyhodnocení.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a děkuje Blance Pokorné a Radku Čermákovi za dobrou práci.

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

Důvodová zpráva:
Dne 28.8.2020 se konalo 5. jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova — zápis v příloze.
Komise odsouhlasila rozšíření stávající části kolumbária o výstavbu dvou oboustranných bloků s celkovým počtem 60 ks
okének, a to ve stejném provedení jako stávající, kdy na výstavbu by byl použit umělý beton TERACO, který je snadno
udržovatelný.

usnesení: Rada
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě,
souhlasís rozšířením stávající části kolumbária o výstavbu dvou oboustranných bloků s celkovým počtem 60 ks okének,
které budou ve stejném provedeníjako stávající kolumbária,
souhlasí se zadáním poptávkového řízení a
pověřuje vedoucí OŽPD zajištěním poptávkového řízení,
ukládá vedoucímu EO uskutečnit převod finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč na výstavbu dvou bloků oboustranných
kolumbárií s celkovou kapacitou 60 ks kolumbárních okének z kapitoly 3399-Kultura, nevyčerpané prostředky za
neuskutečněné kulturní akce v období koronavirové epidemie, na kapitolu 3632-Hřbitov.
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Usnesení č. 599/20/0MIBNH - Údržba, oprava Multifunkčního srubu v centrálním parku Kbely, Martinická 1083,
Praha 9 - Kbely

Důvodová zpráva:
Bylo vytvořeno 2. kolo poptávky na údržbu Multifunkčního srubu v centrálním parku Kbely. Poptávka byla odeslána 10
firmám, z nichž 5 firem (Sruby Rajec s.r.o., KELIWOOD s.r.o., Dřevostavby Josef Křenek, RD Rýmařov s.r.o., FINUTEA
s.r.o.) nemělo o zakázku zájem a 4 firmy (T.M.T srub s.r.o., Finny s.r.o., Dřevoverd —Stavební interiérové systémy, s.r.o.)
nabídku neposlaly. Poptávka byla zároveň vyvěšena dne 03.08.2020 na webových stránkách Městské části Praha 19.
Doručená obálka s nabídkou byla otevřena Komisí pro otevírání obálek.
Firma/podnikatel

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Vasyl Rusyn

05377358

158 541,60 Kč

191 835, 34 Kč

Z předchozího kola výběrového řízení byla doručena 1 nabídka od firmy BB Projekt s.r.o, která byla do 2. kola
poptávkového řízení se svou nabídkou také zahrnuta.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

BB PROJEKT s.r.o.

48034185

243 600 KČ

294 756 KČ

Příloha č. 6 — poptávkové řízení, nabídka, zápis z Komise pro otevírání obálek

Usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou informaci a
určuje vítězem fyzickou osobou — podnikatele: Vasyl Rusyn, IČ 05377358 se sídlem Okružní 436, Nučice, 252 16
s nabídkou za cenu 191 835,34 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou osobou

Usnesení č. 600/20/OMIBNH - Nová směrnice o pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy,
svěřená správa Městské části Praha 19 - CHCHCH

Důvodová zpráva:
Na doporučení Kontrolního výboru byla Mgr. Chytilem upravena a doplněna Směrnice o pronajímání bytů v domech ve
vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19 platná od 1.6.2012. Směrnice nově řeší možnost
získání nájemního práva k bytu na základě dosažení seniorského věku v Domě seniorů, včetně možnosti žádat o tento
byt i mimokbelským seniorům. Byty v Domově seniorů budou přednostně přiděleny žadatelům s trvalým bydlištěm na
území Městské části Praha 19, poté žadatelům s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy a nakonec ostatním
žadatelům, kteří splňují předepsané podmínky. Dále směrnice specifikuje financování úprav bytu, nad rámec úprav,
které běžně provádí a financuje Městská část Praha 19, kdy je nájemce (na základě požadavku nájemce) povinen
poskytnout Městské části Praha 19 účelový finanční dar na provedení těchto úprav (nad rámec standardu) a Městská
část Praha 19 je povinna tento dar použít na provedení těchto úprav (nad rámec standardu). Ke dni skončení nájmu
nebude mít nájemce nárok na úhradu jakékoliv částky za jakékoliv zhodnocení předmětného bytu.
Příloha č. 7 - nová směrnice

usnesení: Rada
schvaluje upravenou Směrnici o pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské
části Praha 19
pověřuje starostu podpisem Směrnice o pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa
Městské části Praha 19. Tato směrnice s účinností ode dne podpisu nahrazuje směrnici ze dne 1.6.2012.

Usnesení č. 641/20/OMIBNH - Dodatek č.2 ke smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY č. 112 mezi Městskou

částí Praha 19 a O.K. - Soft Sokolov s.r.o., Školní 628, Sokolov, IČ 04618394 - CHCHCH
Důvodová zpráva:
Městská část Praha 19 a Ing. Z. Klímková, Školní 628, Sokolov, IČ 44643284 uzavřely dne 6.8.2002 smlouvu o servisní
podpoře č. 112, dne 2.11.2007 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě. Jelikož Městská část Praha 19 přechází ode dne
7.8.2020 z produktu ,,Windomy” na produkt ,,WindomySQL” a částka 7 069,- Kč vzrůstá na částku 11 942,- Kč, je třeba
uzavřít Dodatek č. 2 k této smlouvě.
Přílohy č. 11 - smlouva, dodatky
usnesení: Rada
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY č. 112 mezi Městskou částí Praha 19 a O.K. —

Soft Sokolov s.r.o., Školní 628, Sokolov, IČ 04618394
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2
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Usneseni č. 646/20/místostar. - Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR 2. - 3. 10. 2020

Důvodová zpráva:
Informuji Radu, že již od 3. 8. 2020 činí OKS potřebné kroky, jak administrativní, tak technické pro zajištění voleb do
Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října letošního roku. Byl stanoven minimální počet členů
OVK, vyvěšena informace o počtu a sídle volebních okrsků, jmenovány zapisovatelky a podána MHMP informace o
telefonním spojení a dnes budou ustaveny komise na základě delegování zástupců volebních stran do okrskových
volebních komisí a dojmenování dalších členů do potřebného počtu k práci v komisích. První zasedání OVK proběhne ve
středu 9. 9. 2020 v LD kde členové složí slib a zvolí si předsedy a místopředsedy komisí.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 650/20/OT - Výsledek přezkoumání hospodaření MČ hl. m. Prahy za rok 2019
Taiemník informuie Radu:

Důvodová zpráva:
Z usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1590 ze dne 3.8.2020 (v příloze) ke Zprávě o výsledcích přezkoumání
hospodařeníměstských částíhl. m. Prahy za rok 2019 vyplývá, že z kontrol provedených odborem kontrolních činností
MHMP u 50 MČ byla naše MČ P19 jednou z jedenácti městských částí, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky při

závěrečném přezkoumání (podle § 10 odst. 3 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla uvedena upozornění na
případná rizika či jiná upozornění kontrolní skupiny.

usnesení: Rada
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka a
děkuje všem zaměstnancům úřadu za skvěle odvedenou práci.

Usnesení č. 651/20/OŽPD - Pořádání akce „2. Sousedský den" dne 18. 9. 2020
Důvodová zpráva:
Dne 28. 8. 2020 byla doručena žádost, viz. příloha, _o spolupráci při organizaci druhého ročníku Dne
sousedů ve Kbelích, který by se měl konat dne 18.9.2020 v lokalitě za Erkem. Zároveň se jedná o žádost:

-

zapůjčení inventáře MČ Praha 19: 2x velký stan, 10x velký stůl, 20x lavice (tzn. 10x pivní set), 3 x velký koš s pytlem,
5 ks flipchart na zapisování výsledků,

-

dále o dodání občerstvení pro děti a účastníky v podobě balené vody popř. limonády (cca 50-70 litrů), vč.
papírových kelímků,

-

umístění pozvánky na stránkách MČ 19 a na Facebooku, případně o zaslání SMS občanům přes informační kanál.

usnesení: Rada
bere na vědomí důvodovou zprávu a
souhlasí:

-

zapůjčení inventáře MČ Praha 19: 2x velký stan, 10x velký stůl, 20x lavice (tzn. 10x pivní set), 3 x velký koš s pytlem,

-

dále o uvolnění částky ve výši 3.000,- Kč na vody a limonády na základě předloženého účtu pro děti a účastníky

-

umístění pozvánky na stránkách MČ 19

Usnesení č. 652/20/005 - Ke konání nematričních obřadů (vítání občánků) v souvislosti s Mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR platnými od 1. 9. 2020 proti šíření onemocnění způsobené koronavirem COVID - 19

SARS-CoV-Z
OOS pořádá vítání občánků pro zájemce dvakrát ročně, v průběhu jara a podzimu. V tomto roce po vyhlášení
nouzového stavu 12.3.2020 se jarm’ termín vítání občánků nekonal. Odbor občansko správní eviduje v současnosti
několik zájemců o účast na tomto nematričním obřadu.
Městská část není povinná vítání občánků zajistit, je pořádáno v rámci samostatné působnosti. Mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví platná od 1. 9. 2020 konání této akce umožňují, počet účastníků by v našich podmínkách
nepřesáhl 100 účastníků pohybujících se ve stejném čase na stejném místě, neplatí však pro něj výjimka pro pohyb a
pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako například pro sňatky.

usnesení: Rada
souhlasís konáním nematričních obřadů (vítání občánků) po dobu platnosti Mimořádných opatření ministerstva
zdravotnictví ČR platných od 1. 9. 2020 proti šíření onemocnění způsobené koronavirem COVID — 19 SARS-CoV-2.
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55. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 15.9.2020
Na tomto zasedání rada projednala 13 nových usnesení.

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

Důvodová zpráva:
Dne 4. 9. 2020 byl vydán kolaudační souhlas pro užívání stavby „Výstavba nové tělocvičny ZŠ Kbely Albrechtická".
Předmětem tohoto kolaudačního souhlasu není část stavby označena jako Wellness. Na tyto prostory bude Usnesením
č. 351/19/OMIBNH vyvěšen záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání a kolaudační souhlas zajistí nájemce na
svoje náklady. Dle Usnesení č. 1154/18/OMIBNH z 53. zasedání Rady MČ Praha 19 ze 30.7.2020 určila Rada MČ Praha
19 provozovatelem budovy nové sportovní haly Kbely Základní školu Praha — Kbely. Ve spolupráci sAK Chytil byla
připravena Smlouva o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 —
Kbely a Základní školou Praha - Kbely, IČ 61384780, se sídlem Albrechtická 732, 197 00, Praha 9 — Kbely.
Příloha č. 0 - kolaudačnísouhlas, smlouva o výpůjčce- CHCHCH

usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04,
Praha 9 — Kbely a Základní školou Praha - Kbely, IČ 61384780, se sídlem Albrechtická 732, 197 00, Praha 9 — Kbely.
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy

Usnesení č. 310/19/OMIBNH - Zapojení do programu SMART PRAGUE - CHCHCH
Důvodová zpráva:
Dne 18.8.2020 byla vyhlášena Veřejná zakázka malého rozsahu „Analýza vhodnosti energetických opatření na budovách
MČ Praha 19 formou EPC". Lhůta pro podání nabídek byla do 4.9.2020. Ve formě obálek bylo na úřad MČ Praha 19
doručeno 6 nabídek, které byly otevřeny 7.9.2020 Komisí pro otevírání nabídek.

Firma

IČ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Vysoká škola báňská —Technická univerzita

61989100

329 000,-Kč

398 090,- Kč

PKV BUILD s.r.o.

28149785

330 000,-Kč

399 300,- Kč

ENVIROS, s.r.o.

61503240

336 000,- Kč

406 560,- Kč

PORSENNA, o.p.s.

27172392

260 000,- Kč

314 600,- Kč

ACCON managers a partners, s.r.o.

26724791

281 000,- Kč

340 010,- Kč

LOYD GROUP, s.r.o.

24821471

395 OOO,- Kč

477 950,- Kč

Ostrava

Příloha č. 1 — Výzva k podánínabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, nabídky

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedené výběrové řízení a
určuje vítězem firmu PORSENNA, o.p.s., IČ 27172392 se sídlem Bystřická 522/2, Praha 4, 140 00 s nabídkou za cenu 314
600,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s uvedenou firmou

Usnesení č. 460/20/star. - Návrh na pořízení změny územního plánu, podnět č. 234/2019, změna funkčního využití
ploch Letiště Letňany - zástavba letňanského letiště
Starosta informoval Radu o posledních zasedáních Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.
Radě byla předložena doporučení Komise životního prostředí, Komise dopravy, Komise školství a Komise výstavby a

rozvoje (viz příloha).
usnesení Ráda
bere na vědomí výše uvedené a
zásadně nesouhlasí se zařazením bodu změna územního plánu č. 234/2019 podnět č. 234/2019, změna funkčního
využití ploch Letiště Letňany - zástavba letňanského letiště na jednání Výboru pro území rozvoj, územní plán a
památkovou péči ZHMP.

Usnesení č. 586/20/místostarosta, Ing. Olmr - Založení společné obchodní firmy Teplo pro Kbely a.s.
Dne 31.8.20120 rozhodla Rada hlavního města Prahy, že nebude požadovat projednání záměru městské části na
nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 19 (tepelné
hospodářství) Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Tím de facto vyslovila souhlas se záměrem založení společného podniku
Teplo pro Kbely a.s. s fy. Prometheus, energetické služby a.s.. Výpis usnesení Rady hl. m. Prahy v příloze 5.
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Na základě výše uvedeného tedy předkládám radě návrh dokumentů nezbytných pro založení společného podniku
„Teplo pro Kbely a.s." s firmou Prometheus, energetické služby a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s. včetně
návrhu usneseníZastupitelstva MČ Praha 19:
Návrh usnesení zastupitelstva

E"

1.

Akcionářská smlouva

3.
4.

Stanovy akciové společnosti Teplo pro Kbely a.s.
Smlouva o vkladu závodu

5.

Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 1917 ze dne 31. 8. 2020

Právně prověřené dokumenty AK Chytil Mann přikládám v příloze 1 - 5.

usnesem’: Rada
souhlasí s návrhem dokumentů potřebných pro založení společného podniku „Teplo pro Kbely a.s." s firmou
WPWF’!‘

Prometheus, energetické služby a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s.:
Návrh usnesení zastupitelstva
Akcionářská smlouva
Stanovy akciové společnosti Teplo pro Kbely a.s.
Smlouva o vkladu závodu
Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 1917 ze dne 31.8.2020

ukládá místostarostovi, Ing. Olmrovi, předložit tyto dokumenty ke schválení zastupitelstvu MČ Praha 19 na jeho
nejbližším zasedání.

Usnesení č. 665/20/OE - Změna rozpočtového výhledu městské části Praha 19 na rok 2021
Důvodová zpráva:
práce je téměř 47 mil Kč vč. DPH. Spolu s dalšími náklady a rezervou na případné vícepráce je navrženo rezervovat
rozpočtové výdaje ve výši 52 mil Kč, přičemž rozpočtované výdaje z dotace HMP na tento účel dosahují 35 815 tis. Kč.
Což je dostačující výše pro úhradu výdajů v letošním roce, ale už ne v roce 2021. Navrhuji předložit ke schválení změnu
rozpočtového výhledu na rok 2021, dle kterého by městská část pokryla výdaje na nástavbu zdravotního střediska
převyšující doposud poskytnutou účelovou dotaci částečně z další účelové dotace HMP, případně dotace EU,
sponzorských darů nebo příjmy z prodeje majetku v očekávané výši 10 000 000,— Kč a v případě nedostatku jiných zdrojů
částečně půjčkou od H|. mésta Prahy ve výši 7 000 000,- Kč, aby bylo možné uzavřít smlouvu na provedení rekonstrukce
a nástavby zdravotního střediska Návrh usnesení v příloze.

usnesení: Rada
bere na vědomí výše uvedenou Důvodovou zprávu
a ukládá předložit změnu rozpočtového výhledu na zasedání zastupitelstva MČ.

