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USNESENÍ RADY ze dne 23. 11. 2015 

 

č. 298/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

vydává souhlasné stanovisko k  předložené projektové dokumentací pro stavební povolení, 

zpracovanou společností BOMART spol. s r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, IČ 25091905 na 

akci „stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0024 – komunikace k hasičské zbrojnici“, pro žadatele 

společnost  ZAVOS s.r.o, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8, IČ 60203013 a pro investora 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1- Staré Město, IČ 00064581 a dále 

požaduje koordinaci záměru se stavbami: 

 „Rekonstrukce úseku ulice Hoštická“, která má být vybudována v rámci stavby 

Hasičská zbrojnice Praha Libuš, stavba č. 41207.  

  „Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská  - část B, Okružní 

křižovatka Libušská - Kunratická spojka“. 

 

č. 299/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

schvaluje následující podněty k Aktualizaci 2015 návrhu Strategického plánu hl. města Prahy 

(dále SP): 

 

1. V analytické části konstatovat katastrofální stav technické vybavenosti v okrajových 

částech hl. m. Prahy (stav místních komunikací je nedůstojný hlavního města), 

2. V návrhové části doplnit nutnost urychlené realizace technické vybavenosti 

v okrajových částech hl. m. Prahy., 

Dále: 

3. v analytické části SP: do hrozeb a hlavních záměrů doplnit PR4 Růst počtu cizinců a 

seniorů v uplynulých letech a předpoklad růstu i v budoucnosti - tím je míněno zejména 

stárnutí populace v pražské aglomeraci  a nedostatečná reakce na soustředění menšin v 

jednotlivých lokalitách a řešení souvisejících problémů. Je zároveň třeba zvážit, v 

souvislosti s aktuální situací, že většina cizinců v souvislosti s migrační krizí se bude 

směřovat do hlavního města, 

4. v návrhové části:  

1. přidat do opatření 1.3.-B5 podporu ze strany MHMP při vytváření územních studií, 

zejména zajištění financování jejich zpracování, 

2. doplnit do bodu 2.4-D2 do aktivit zvýšení kapacit předškolních  zařízení v 

jednotlivých lokalitách zejména s ohledem na rozvojové lokality a transformační 

území, kde se předpokládá rozsáhlá bytová výstavba, 

3. do bodu 3.1-B3 odrážka třetí doplnit aktivní podporu ze strany MHMP vůči 

městských částem ve vztahu ke zpracování územních studií, za současného respektu 

k okolní zástavby a charakteru území, včetně zajištění financování zpracování 

územních studií, 

4. v bodu 3.2-A2 se ve vztahu k aktivnímu zapojení obyvatel do rozhodování města 

stanoví minimálně ve dvou bodech podpora větších nebo velkých městských částí, 

malé městské části mohou mít obdobné problémy, je třeba podporovat všechny MČ 

rovnoměrně, 

5. doplnit do strategií naplňování cíle 1.5.  nový bod 1.5–E:  Fakticky dořešit a 

dobudovat silniční dopravu jak cílovou tak především tranzitní tak, aby tranzitní 

doprava projížděla kapacitním způsobem s co nejmenším obtěžováním okolí a 
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cílová osobní silniční doprava z okolí   hl. m. Prahy končila převážně ještě před 

územím hl. m. Prahy. 

 
                                                  

č. 300/2015 

 

Rada městské části 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. 278/2015 Sb., 

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

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

                                                        

č. 301/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. schvaluje uzavření prolongačního dodatku k pojistné smlouvě číslo 400 018 617 na 

pojištění pojízdných strojů a zařízení v hodnotě 17.508.773,- Kč (DOK - 15) 

s pojišťovnou Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, na jeden rok za stávající cenu 

208.967,- Kč, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 302/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

stanovuje paní Haně Vajnerové, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městské části Praha-

Libuš plat s účinností od 1. 12. 2015 podle textu uvedeného v neveřejné příloze tohoto 

usnesení. 

       

č. 303/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 
opravuje písařskou chybu ve svém usnesení č. 281/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 2) ruší 

text „v ploše SV-J“ a nahrazuje ho textem „v ploše SV-F“. Ostatní text usnesení se 

nemění. 

 

 

č. 304/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. schvaluje zapojení MČ Praha-Libuš do přípravy žádosti o podporu  

zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), kterou předkládá MČ 

Praha 12 společně za území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš do výzvy Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a 

následnou tvorbu tohoto strategického dokumentu, 

2. bere na vědomí podepsání příslušných dokumentů k tvorbě MAP, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
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č. 305/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

       
schvaluje Demografickou studii zpracovanou MČ Praha-Libuš zpracovanou panem PhDr. 

Tomášem Soukupem IČ: 73534781, Šmeralova 228/4, 170 00 Praha 7 na léta 2015 – 2029. 

 

 

č. 306/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

schvaluje Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hl. m. Prahy na léta 2016 – 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 307/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem SK Velo zastoupeným předsedou p. 

Karlem Kubínem na činnost Klubu Junior ve výši 3.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 308/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci na odstranění 

stavy č. p. 7, ul. Ladislava Coňka,  Praha  4 – Písnice na pozemku parc. č. 303 k. ú. 

Písnice a to v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PROFA autodoprava s.r.o. sídlo Praha 

4 - Písnice, Libušská 231/22 IČ:284 69 003 zapsaná v obchodním rejstříku u městského 

soudu v Praze oddíl C vložka 143825 na akci na odstranění stavy č. p. 7, ul. Ladislava 

Coňka,  Praha  4 – Písnice za cenu 98 450,- Kč bez DPH,  

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 309/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 16. 12. 

2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


