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USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 

 

 

č. 87/2015 

Rada MČ Praha-Libuš       
                                                               

1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  za účelem 

financování projektu „Snižování spotřeby v budově v majetku MČ Praha-Libuš 

na adrese Libušská č.p. 81“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/14.25948.  na částku 29 508,00 Kč, 

tj. 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů na realizaci projektu které činí 

590 179,00 Kč, 

2. bere na vědomí, že dotace dle bodu 1. je určena na spolufinancování akce a příjemci 

podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu 

soudržnosti (dále jen „dotace ze státního rozpočtu"). Dotace ze státního rozpočtu bude 

poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 

115D222005933 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit maximálně 501 652,00 Kč, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Smlouvy, která je nedílnou 

přílohou tohoto usnesení a taktéž spojena s Rozhodnutím MŽP o poskytnutí dotace 

uvedeném v bodě 2. 

 
.  

č. 88/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš      
                                                             

1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14206593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  za účelem 

financování projektu „Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. 

Coňka“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/ 14.25891.  na částku 70 092,55 Kč, tj. 5 % celkových 

způsobilých veřejných výdajů na realizaci projektu které činí 1 401 851,00 Kč, 

2. bere na vědomí, že dotace dle bodu 1. je určena na spolufinancování akce a příjemci 

podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky 

Fondu soudržnosti (dále jen „dotace ze státního rozpočtu"). Dotace ze státního 

rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace 

ev. č. EDS/SMVS 115D222004572 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit 

maximálně 1 191 573,35 Kč, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Smlouvy, která je nedílnou 

přílohou tohoto usnesení a taktéž spojena s Rozhodnutím MŽP o poskytnutí dotace 

uvedeném v bodě 2. 

 
 

č. 89/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš          
                                                        

1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených 

MČ Praha-Libuš za rok 2014, 
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2. schvaluje  převedení hospodářského výsledku za rok 2014 jednotlivých 

příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš do peněžních fondů dle přílohy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 90/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                           

bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš v měsících 

červenec a srpen 2015 v souladu s Vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 

 

 

č. 91/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                  
                                                    

bere na vědomí výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání v mateřských a základních 

školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2015/2016: 

 

Ředitelky mateřských škol stanovily výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na školní 

rok 2015/2016 takto: MŠ Mezi Domy 900,- Kč 

    MŠ Lojovická               1140,- Kč 

    MŠ K Lukám            980,- Kč 

    MŠ Ke Kašně           1000,- Kč 

 

Ředitelé základních škol stanovili výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání (družina) na 

školní rok 2015/2016 takto:  

ZŠ Meteorologická 250,- Kč za zájmové odpolední 

vzdělávání a 300,- Kč za ranní i odpolední zájmové 

vzdělávaní 

 

ZŠ s RVJ L. Coňka 300,- Kč za ranní i odpolední zájmové 

vzdělávaní 

     

 
č. 92/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                               

1. jmenuje šéfredaktorkou časopisu U nás s účinností od 14. dubna 2015 paní Mgr. 

Hanu Kolářovou, 

2. jmenuje do Redakční rady časopisu U nás s účinností od 14.dubna 2015 tyto členy: 

p. Jiřího Brixiho 

pí Kateřinu Chobotovou 

Mgr. Matěje Kadlece 

pí Janu Leichterovou 

p. Kryštofa Štafla 

p.  Martina Zikeše  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování. 
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č. 93/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         
                                                             

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2015 dle návrhu 

předkladatele – viz neveřejná příloha tohoto usnesení. 
 

 

č. 94/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním           

vypůjčených prostor mezi Městskou částí Praha-Libuš a Mateřskou školou Mezi 

Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice v Klubu Junior s účinností od 14. 

dubna 2015, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 95/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mgr. Ladislavou Ondrouchovou, Mezi Domy 

368/4, 142 00 Praha 4 - Písnice na činnost Klubu Junior ve výši 5.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 96/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení pro 

novostavbu RD na  křižovatce ulic Jirčanská a K Novému sídlišti na pozemcích parc.č. 198 a 

199 oba v k. ú. Libuš vypracovanou Ing. arch. Petrem Tučkem, V přístavu 1586/4, 170 00 

Praha 7, ČKA 3922 v 08/2014, pro stavebníky manžele Jiřího a Vendulky Pilných, U pejřárny 

910/18 142 00 Praha 4 – Libuš.    Je navržen se   2 nadzemními  podlažími  s plochou   

střechou  s atikou ve výšce + 6,5 m,  zastavěná  plocha vč. zpevněných ploch  189,4 m2, 

veškerá dešťová voda bude likvidována vsakem na vlastním pozemku a pro parkování bude 

vybudovaná garáž  a jedno parkovací stání na vlastním pozemku.   

2. souhlasí s připojením pozemku na místní komunikaci v ulici Jirčanská dle přiložené situace 

za splnění následujících podmínek: 

- Veškeré stavební úpravy nájezdu z komunikace na vlastní pozemek budou provedeny na 

náklady investora s dodržením technologických postupů.  

- Stavební úpravy nájezdu z komunikace budou dokončeny před zahájením užívání 

tohoto vjezdu. 

- Vjezd bude proveden ve stejné barevnosti jako okolní vjezdy. 

- Investor zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

vjezdem.  
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- Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí 

(např. položení chrániček přes stávající kabely) na náklady investora. Za narušení 

inženýrských sítí zodpovídá investor stavby. 

- Po vybudování vjezdu bude plocha předána správci komunikace – odboru životního 

prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, zároveň bude předána situace skutečného 

provedení, včetně konstrukčních vrstev, vyznačení sítí a popř. chrániček těchto sítí. 

 

č. 97/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Bc. Pham Quoc Loc, bytem Holzova 133, 

628 00 Brno na činnost Klubu Junior ve výši 2.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 98/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Dotační program Projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na 

rok 2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. vyhlašuje Programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci Projektu Zdravá 

Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

č. 99/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných činností e Školení – Firemní 

školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany 

(PO) se společností PYROPROTECT s. r. o. se sídlem: Za mlýnem 1564/29, 147 00 

Praha 4 na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2015, 
2. pověřuje Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

č. 100/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k napěťové hladině NN ( 

přípojka) na připojení parkovací plochy na pozemku parc.č. 910/81 v ulici Na Okruhu, 

Praha 4 – Písnice, k.ú. Písnice s obchodní firmou PRE distribuce, a.s. ,  se sídlem: 

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 v rámci stavby "Na Okruhu 81/910K  parc.č. 

910/81, Písnice, Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 101/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 
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1. posoudila došlé nabídky na vymalování objektu velkokapacitních garáží v ulici 

Dobronická č.p. 694/2, 

2. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče za cenu 184.000,- Kč bez DPH 

společnosti QDS Communication s.r.o., Horní 14, 639 00 Brno, kterou předložila 

v rámci poptávky na veřejnou zakázku, 

3. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke 

smlouvě o dílo s vítězným dodavatelem firmou QDS Communication s.r.o.,  Horní 14, 

639 00 Brno pro pí Šárku Pichovou a p. Jindřicha Sochůrka, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností QDS Communication s.r.o.,  Horní 

14, 639 00 Brno, 

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o dílo, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 102/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu 2013 – 2014, 

2. doporučuje projednat a schválit na zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Libuš Akční 

plány na roky 2015 – 2016. 

  


