USNESENÍ RADY ze dne 13. 10. 2014

č. 207/2014
Rada MČ Praha-Libuš
souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na rekonstrukci
části místní komunikace K Vrtilce, vypracovanou společnosti Sanitech s.r.o, Bellusova
1829/57, Praha 5 z 09/2014 pro firmu JOINT LINE INDUSTRIES, a.s., Klikatá 353/13, 158
00 Praha 5 dle Smlouvy o zajištění smluvních závazků ze dne 12.5.2014.
č. 208/2014
Rada MČ Praha-Libuš
souhlasí se stavbou (vedením trasy) v územním řízení k akci: „Praha 4 – Libuš, Kunratice,
Sdělovací optická trasa RS 3180 – RS 3658“, část „SO 02 – stavební úprava kabelů 22 kV“,
Meteorologická“ – investor PREdistribuce a.s. (nástupce PRE a.s.) se sídlem Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, v pozemcích ve vlastnictví HMP a ve správě MČ parc.č. 857/3,
863/4, 864/1, 856/11, 854/6, 855/2, 838/3, 855/1, 855/4, 855/5, 829/8 a 1153/3,všechny v k.ú.
Libuš, za splnění následujících podmínek:
1.při vstupu do místních komunikací a chodníků bude zachován jejich trvalý průjezd a
průchod, včetně zachování přístupu do všech přilehlých nemovitostí a na všechny přilehlé
pozemky,
2.po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu,
3.povrchy chodníků budou obnoveny v celé šíři a délce chodníku dotčeného stavbou,
4.po realizaci bude s MČ Praha-Libuš uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a na
náklady investora budou dořešena a vložena do Katastru nemovitostí věcná břemena na
pozemcích ve správě MČ Praha-Libuš.
č. 209/2014
Rada MČ Praha-Libuš
bere na vědomí uzavření smlouvy mezi MČ Praha-Libuš a Mateřskou školou Mezi Domy,
Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice o zabezpečení dovozu stravy do nové třídy MŠ
Mezi Domy na detašované pracoviště do objektu Klubu Junior v ulici na Okruhu 395, Praha 4
– Písnice.
č. 210/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě číslo 000657960 s Českou
podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5, 140 21
Praha 4, kterým se zvyšuje roční pojištění o 5.367,- Kč za pojištění nových herních
prvků umístěných v parku U Jezírka, U zahrádkářské kolonie a na zahradě Klubu
Junior,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č.11, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
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Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření prolongačního dodatku na další rok k pojistné smlouvě číslo
400 018 617 na pojištění pojízdných strojů a zařízení (DOK - 13) s pojišťovnou
Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, při přiznání obchodní slevy 20%, tedy za
cenu 205 138,- Kč/rok,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 212/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje Směrnici č. 3/2014 O oběhu účetních dokladů s účinností od
listopadu 2014,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka jejím podpisem.
.
č. 213/2014
Rada MČ Praha-Libuš
bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol zřizovaných MČ
Praha-Libuš o vánočních prázdninách od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 214/2014
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí
Praha-Libuš za období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
.
č. 215/2014
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 3. Q. 2014 dle přílohy, která je
neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
č. 216/2014
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za rok 2014, která je neveřejnou
přílohou tohoto usnesení.
č. 217/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ PrahaLibuš pro zimní období 2014-2015,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Plánu zimní údržby, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 218/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí uzavření Smlouvy o zajištění smluvních závazků mezi MČ PrahaLibuš a Capital management Company, a.s.,
2. ruší usnesení rady č.17/2013 ze dne 28. 1. 2013,
3. ruší bod č. 2 usnesení č. RMČ 25/2014 ze dne 3. 2. 2014,
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4. souhlasí s navrženou úpravou (posunutím) vjezdu do budoucí garáže a s navrženým
připojením sousední nemovitosti na pozemku parc.č. 334/2 k místní komunikaci na
pozemku parc.č 318/2, oba pozemky v k.ú. Písnice (viz příloha č.1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení),
5. souhlasí s uložením přípojky splaškové kanalizace do pozemku ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš (pozemek parc.č. 40 v k. ú. Písnice)
a s uložením přípojky plynu do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve
správě MČ Praha-Libuš (pozemek parc.č. 318/1 v k. ú. Písnice, viz příloha č.2, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení), za splnění následujících podmínek:
A) Investor před zahájením prací uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcných břemen na těchto pozemcích v souladu se Zásadami zřizování
věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení
B) po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu
C) podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o věcném
břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 3.A) podmínek tohoto usnesení.
č. 219/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ilony
Lapkové, bytem Libušská 7/185 b, 142 00 Praha 4, nájemce bytu B103, na paní
Andreu Krčmářovou, bytem Jílovská 430, 142 00 Praha 4,
2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Libuš ke schválení převodu.
č. 220/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 5 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2014
ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 5 v roce
2014 schválit.
č. 221/2014
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje cestovní příkaz pro dva zaměstnance ÚMČ Praha-Libuš na zahraniční
služební cestu v rámci projektu NNO pořádaných Multikulturním centrem Praha, o. s.
(MKC o. s.), Prokopova 9, 130 00 Praha 3 „Na práci v ČR“, číslo
CZ.1.04/5.1.01/77.00030,
2. pověřuje pana tajemníka, Ing. Jindřicha Sochůrka podpisem tohoto příkazu k pracovní
cestě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
3. bere na vědomí uzavření dvou příkazních smluv s MKC Praha o. s. pro zaměstnance
ÚMČ Praha-Libuš.
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