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USNESENÍ RADY ze dne 3. 11. 2014 

 

 

 

č. 226/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje „Průběžnou zprávu  o energeticky úsporných opatřeních v objektech 

Městské části  Praha-Libuš“  předloženou firmou  ENESA a.s., se sídlem U Voborníků 

852/10, 190 00 Praha  9  za období 1. 9.2013 do 31. 8. 2014, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Průběžné zprávy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 227/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností SK Velo o.s., U Vinohradské 

nemocnice 2/1719, 130 00 Praha 3 pro účely zájmových kroužků Klubu Junior ve výši 

3.000,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 228/2014 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení plynovodního řadu 

STL do pozemků parc. č. 303/12, 304/1 a 1123/84 všechny v  k. ú. Libuš, obec hl. m. 

Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš a uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš, 

obec hl. m. Praha se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U 

Plynárny 500,  145 08  Praha 4, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 229/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí s umístěním stavby (vedením trasy) v územním řízení k akci:  „ Obnova  kVN  K 07-

29,  Praha 4 – Libuš, k. ú. Písnice“ – investor  PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 

3199/19a,  150 00  Praha 5, v  pozemku ve vlastnictví HMP a ve správě MČ parc.  č. 659/39  

v  k. ú. Písnice, za splnění následujících podmínek: 

1. přechod komunikace situované na pozemku parc.č. 659/39 v k. ú. Písnice (obratiště 

autobusů MHD) bude řešen podvrty, 

2. nebude omezena MHD a akce bude realizována v letních měsících (o prázdninách), 

kde je zde menší provoz, 

3. pro uložení vedení kabelů do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě 

MČ Praha-Libuš (pozemek parc. č. 659/39  v k. ú. Písnice), bude s investorem před 

zahájením prací uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných 

břemen na tomto pozemku v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a 

stanovení náhrad za jejich zřízení, 

4. 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, 
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5. po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, 

6. povrchy chodníků budou obnoveny v celé šíři a délce chodníku dotčeného stavbou, 

7. podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o 

věcném břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 3 podmínek tohoto 

usnesení. 

 

č. 230/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

schvaluje navýšení ročního příspěvku pro Mateřskou školu K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 

00 Praha 4 – Libuš o částku 30.100,- Kč. Tyto finanční prostředky budou účelově použity do 

fondu odměn.  

 

 

č. 231/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Směrnici č. 4/2014   Inventarizace majetku a závazků s účinností dnem 

podpisu, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka a pana tajemníka Jindřicha Sochůrka jejím 

podpisem. 

 

 

č. 232/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje platové výměry ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 

městskou částí Praha-Libuš v souladu a s účinností dle Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem platových výměrů, které jsou 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 233/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí s vybudováním přechodu pro chodce v ulici Mílová podle projektové dokumentace 

„Přechod pro chodce přes ulici Mílová, Praha-Libuš“  z října 2014, zpracované  Ing. Janem 

Dudíkem, projekce dopravních staveb, 370 07  Vidov 27.  

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 557/95 a 557/52, oba v k. ú. Libuš,  

investorem stavby bude společnost English Wonderland  Háje s.r.o., U Školky 880, 149 00  

Praha 4 – Šeberov. 

 

č. 234/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření objednávek na přeúčtování vynaložených mzdových nákladů 

za práci  asistentů pedagogů ve školách v rámci projektu „Podpora přátelského 

a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ 

za období celého roku 2014 zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného 

Ministerstvem vnitra ČR pro školské subjekty: ZŠ Meteorologická, Meteorologická 

181, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 60437910 za cenu 842.000,- Kč a Základní škola 

s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

IČ: 604 379 36 za cenu 122.930,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 235/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. vybrala nabídku firmy Unipress, spol. s.r.o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov na tisk 

kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2015 za celkovou cenu 78 540,- Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 


