USNESENÍ RADY ze dne 5. 3. 2015
č. 56/2015
Rada MČ Praha-Libuš
doporučuje projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Dodatky ke
zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část PrahaLibuš.
č. 57/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s návrhem rozpočtu městské části Praha-Libuš na r. 2015 v objemu příjmů ve
výši 35.758 tis. Kč, financování ve výši 2.940 tis. Kč a objemu výdajů ve výši 38.698
tis. Kč. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. souhlasí v ekonomické činnosti MČ v roce 2015 s výnosy ve výši 2.800 tis. Kč,
s náklady ve výši 1.300 tis. Kč a s hrubým provozním výsledkem ve výši 1.500 tis.
Kč,
3. doporučuje postoupit návrh rozpočtu MČ pro rok 2015 Zastupitelstvu MČ PrahaLibuš k projednání.
č. 58/2015
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola s rozšířenou výukou
jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice ve výši 30.000,- Kč k zajištění oslav 130.
výročí založení školy.
č. 59/2015
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje výši odměny vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš – Ing. Anně Rusiňákové dle
návrhu předkladatele.
č. 60/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s rozpočtovým výhledem na rok 2016 – 2020 MČ Praha-Libuš dle přiložené
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. doporučuje postoupit rozpočtový výhled na rok 2016 – 2020 Zastupitelstvu MČ
Praha-Libuš k projednání.
č. 61/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2015 - Odpisový plán,
2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi ji předložit ke schválení na zasedání
Zastupitelstva městské části Praha-Libuš.
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č. 62/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Českomoravským svazem chovatelů
poštovních holubů, se sídlem Vančurova 3125/54, Židenice, 615 00 Brno na bezplatné
vypůjčení nebytových prostor, tj. 2 kanceláří v č. p. 81 v ulici Libušská,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 63/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. podává námitky jako účastník řízení o umístění stavby „rodinného domu
s obchodním zařízením“ na pozemcích parc.č. 437, 438, 439/1, 439/2 a 439/3 všechny
v k.ú. Libuš k zahájení řízení o umístění stavby zn: OVY/30004/2014/Ni, čj: P12
6526/2015 OVY ze dne 19. 2. 2015,
2. nesouhlasí s navrženým řešením hmotné a vysoké stavby v úzkém koridoru ulice
Dobronická. Jde o stabilizované území, kde lze pouze zachovat, dotvořit a
rehabilitovat existující urbanistické struktury v kontextu stávajícího okolí. Objekt se
nachází na hranici historického jádra obce a v jeho bezprostředním okolí jsou přízemní
rodinné domy se šikmými střechami. Vzhledem k navrženým nebytovým prostorám
určených ke komerčním účelům požadujeme zvýšit počet parkovacích stání na
vlastním pozemku, aby nedocházelo k parkování klientů v přilehlých ulicích.
Požadujeme souhlas vlastníků sousedních nemovitostí s navrženou stavbou, včetně
souhlasu se zvýšenou dopravní zátěží odvíjející se od záměru využití komerčních
ploch.
č. 64/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SoD „Snižování spotřeby energie v budově
v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská 81“ s firmou Jiří Parus, voda-plyntopení, spol. s.r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice IČ 41879236, spočívající ve změně
termínu zahájení prací,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.

č. 65/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje podání dvou žádostí o dotaci z rezervy rozpočtu HMP pro rok 2015 takto:
 MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice na zateplení a
výměnu střešního pláště, vybudování bezbariérového přístupu mezi horní a dolní
částí pozemku zahrady,
 MŠ K Lukám, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš na zateplení a výměnu
střešního pláště.
2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
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č. 66/2015
Rada městské části Praha-Libuš
souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 25.
3. 2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 67/2015
Rada městské části Praha-Libuš
ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš vstup do zájmového sdružení „Svaz městských částí hlavního města
Prahy“, se sídlem Osvětová 615, 149 00 Praha 4 – Šeberov.
č. 68/2015
Rada městské části Praha-Libuš
1. schvaluje záměr připravit žádost a podat žádost o dotaci do Operačního programu
Životní prostředí na financování projektu na financování projektu na zateplení objektu
a instalaci OZE (tepelného čerpadla) pro vytápění a případně pro ohřev teplé vody
v objektu jako projekt „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ PrahaLibuš na adrese K Vrtilce 317“ do 64. Výzvy, do prioritní osy 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
2. posoudila předložené nabídky na dodávku prací na zajištění přípravy do března 2015
a realizace projektu do září 2015 na projekt „Snižování spotřeby energie v budově
v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“ a to na:
-

zpracování žádosti od Bc. Tomáše Maňase, Ctěnická 13, Praha 9, 190 00, IČ:
73725676
zpracování Energetického auditu od Ing. Karla Šafaříka, K Borovíčku 307/40, 148 00,
Praha 4, IČ: 01541112
zpracování projektové dokumentace od Miloslav Goll, Lojovice 9, 251 69 Velké
Popovice
na výkon TDS od Miloslava Golla, Lojovice 9, 251 69 Velké Popovice.

3. schvaluje uzavření Objednávek na realizaci přípravu a realizaci tohoto projektu a to
na:
-

-

zpracování žádosti s Bc. Tomášem Maňasem, Ctěnická 13, Praha 9, 190 00, IČ:
73725676 za 40.000,- Kč bez DPH (neplátce DPH),
zpracování Energetického auditu s Ing. Karlem Šafaříkem, K Borovíčku 307/40, 148
00, Praha 4, IČ: 01541112 za 30.000,- Kč bez DPH (neplátce DPH),
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro výběrové řízení a pro
realizaci stavby, zpracování položkového rozpočtu, účast při přípravě výběrového
řízení a na výběrových řízeních na zhotovitele stavby s panem Miloslav Goll, Lojovice
9, 251 69 Velké Popovice za 48.000,- Kč bez DPH (neplátce DPH),
na výkon TDS včetně účasti na přípravě stavby a výběrovým řízení na dodavatele
stavebních prací s panem Miloslavem Gollem, Lojovice 9, 251 69 Velké Popovice za
45.000,- Kč bez DPH (neplátce DPH).
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4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
5. schvaluje text dopisu a odeslání dopisu včetně přílohy - Prohlášení k žádosti o
udělení souhlasu hlavního města o vydání souhlasného stanoviska Rady hlavního
města Prahy s podáním žádosti o dotaci „Snižování spotřeby energie v budově
v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“ do Operačního programu Životní
prostředí.
6. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 69/2015
Rada městské části Praha-Libuš
1. vznáší připomínky k novele Pražských stavebních předpisů formou dopisu, který je
součástí tohoto usnesení,
2. pověřuje starostu podepsáním a odesláním tohoto dopisu.
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