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USNESENÍ RADY ze dne 31. 10. 2016 

 

 

č. 222/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

1. schvaluje podání žádosti o grantovou podporu hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců 

a to do programu č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, 

společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce, v rámci 

grantového řízení na programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. 

Prahy pro rok 2017, a to na základě projektu s názvem „Podpora integrace na území 

MČ Praha-Libuš v roce 2017 - část - předávání informací do komunity a jazykové 

vzdělání pro dospělé cizince hovořící vietnamsky“, 

2. pověřuje starostu městské části Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o 

tuto dotaci v rozsahu a rozpočtu stejném jako v žádosti o dotaci pro rok 2016, která je 

jako vzor přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 223/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

 
bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol zřizovaných MČ 

Praha-Libuš o vánočních prázdninách ve dnech od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 včetně dle 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 224/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš za období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

                                                       

č. 225/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. schvaluje Směrnici č. 1/2016 o použití Sociálního fondu s účinností od 1. listopadu 

2016, 

2. pověřuje pana tajemníka Jindřicha Sochůrka jejím podpisem 

 
č. 226/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Směrnici č. 2/2016 Majetek – evidence, oceňování, odpisování, opravné 

položky, přeceňování při prodeji s účinností od 1. listopadu 2016, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka a pana tajemníka ÚMČ  Jindřicha 

Sochůrka jejím podpisem 
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č. 227/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 

2016 ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

č. 228/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce České republiky, 

Dobrovodského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka k podpisu této Dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 229/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje nejnižší nabídku, kterou podala firma RAIN tiskárna s.r.o., Otín 251, 377 01 

Jindřichův Hradec,  IČ 25166832 na tisk kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2017 za 

celkovou cenu 64.027,- Kč bez DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 230/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým 

majetkem svěřeným MČ Praha-Libuš s účinností od 1. listopadu 2016, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Zásad, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

č. 231/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 
schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za rok 2016, která je neveřejnou 

přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 232/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš  
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1. bere na vědomí Dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemku  parc. č. 910/82 v k. ú. Písnice, obec Praha, zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV  1251 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi účastníky 

Městskou částí Praha-Libuš a paní MUDr. Olgou Krejcarovou, bytem Družstevní 152/18, 

370 06 České Budějovice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku PaedDr. Adámkovou předložením Dohody o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasné prohlášení k pozemku parc.č. 

910/82 v k.ú. Písnice, obec Praha na projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.  

  

č. 234/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

 
1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ 

RVJ Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

č. 235/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 2016054057 s firmou Karnet a.s., Tuřanka 

574/34, 627 00 Brno, IČ 277 38 248, zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského 

soudu v Brně oddíl B vložka 4972  na zakázku „Výměna a zateplení střešního pláště a 

nové klempířské prvky na objektu Klubu Junior“, kterým se snižuje celková cena díla 

o 252.369,40 Kč s DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 236/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. nesouhlasí s odejmutím pozemků parc. č. 1122 v k. ú. Libuš ze správy MČ Praha-

Libuš, 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh na odejmutí pozemku na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 237/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení na 

přístavbu nového pavilonu „Laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat – objekt Ld“, 

zpracovanou Ing. Petrem Sukdolákem 09/2016, umístěnou na pozemky parc. č. 804/26, 

804/59, 804/93, 804/94, 804/95, 804/109 vše v k.ú. Kunratice, pozemky parc. č. 390/3, 

390/12, 390/13, 390/17, 390/18, 390/20, 390/22, 390/54, 390/66 vše v k.ú. Libuš a pozemky 

parc.č. 390/66, 3035/1, 3035/50, 3035/79 vše v k.ú. Krč pro stavebníka Ústav experimentální 

medicíny AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 - Krč. 
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č. 238/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

nesouhlasí s projektovou dokumentací na stavební úpravy rodinného domu v ul. Nad 

Libušským potokem 517/21, Praha-Písnice, parc. č. 934/61 a 934/47 oba v k.ú. Písnice, 

vyhotovenou projektantem P. Zeťkou dne 06/2016 na změnu územního rozhodnutí a vydání 

stavebního povolení z důvodů: 

- projektová dokumentace neobsahuje úplné a správné údaje prokazující splnění míry 

využití území v souladu s metodikou územního plánu, 

- provedením přístavby dojde k výraznému snížení kvality sousedních pozemků parc.č. 

935/1, parc.č. 934/46, parc.č. 934/12 a parc.č. 934/13 k.ú. Písnice.  

 

č. 239/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci pro „ohlášení stavebních prací 

stavby SÚ č.13309/4 a SÚ č.13309/5“ na opravu Kunratické spojky včetně okružní 

křižovatky s ul. Vídeňskou vypracovanou projektovou kanceláří ASTRA projekt,  

s.r.o., obor dopravní stavby, Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4 pro investora 

TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 ze  srpna 2016, 

2. požaduje: 

- v rámci opravy povrchu použít „protihlukový asfalt“, 

- bezprostřední časovou návaznost realizace obou staveb, tzn. stavby SÚ č. 13309/5 

a 1. etapy stavby SÚ č. 13309/4, 

- realizaci oprav v měsících červenec nebo srpen, 

- maximální urychlení doby výstavby, 

- zřízení provizorní autobusové zastávky „Mílová“ směr na Libuš na ul. Dobronická 

v 1. etapě stavby SÚ č. 13309/4 (při obousměrném uzavření Kunratické spojky),  

- seřízení všech světelných signalizačních zařízení na ulici Libušská pro zvýšení 

plynulosti dopravy, 

- projednání změn vedení autobusových linek se společností ROPID a DP hl. m. 

Prahy a.s. a v dostatečném předstihu informování obyvatel a městské části, 

opakovaně upozorňuje na tristní stav komunikace Libušská ve staré Písnici a požaduje 

urychlení příprav celkové rekonstrukce včetně okružní křižovatky ulic Libušská a Kunratická 

spojka. 

č. 240/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí dopracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro 

stavbu „Tramvajová trať Modřany - Libuš“ dopracovanou na základě přímých 

požadavků dotčených orgánů, která spočívá v úpravě vjezdu z Meteorologické ulice do 

ulice Novodvorská, v rušení SSZ v křižovatce odbočení tramvají do prostoru 

tramvajové smyčky a v křižovatce ulic Generála Šišky a nového vyústění Brunelovy 

ulice, včetně nezbytných úprav navazujících komunikací a chodníků a dopravního 

značení, 
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2. požaduje zajištění bezpečného a bezproblémového odbočení z ulice Generála Šišky 

vlevo do ulice Brunelovy. 

 

č. 241/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci k oznámení EIA zpracované 

dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb. záměru „Tramvajová trať Modřany - Libuš“ 

zpracované pro investora záměru Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská  

217/42, 190 22 Praha 9 z 10/2016, 

2. uplatňuje k předloženému oznámení záměru následující připomínky: 

- Doprava stavebního materiálu a zeminy nákladními automobily bude vedena 

pokud možno mimo ulice Meteorologická a Libušská, kde se v bezprostřední 

blízkosti vozovky nacházejí rodinné domy a jejich obyvatelé by byli vystaveni 

nadměrné hlukové zátěži, vibracím a zvýšené prašnosti, 

- Upozorňujeme, že v závislosti na termínu zahájení této výstavby může dojít 

k souběhu se stavbou trasy metra I.D (stanice Libuš a Písnice) a tím možné 

kumulaci negativních vlivů na životní prostředí – prašnost, hluk, vibrace a zvýšení 

dopravy, 

- Upozorňujeme na nutnost zachování výsadby stromů a keřů na pozemcích parc. č. 

864/1, 856/11, 854/6,  855/3, 855/2 a 856/14 všechny v k.ú. Libuš. Jedná se o 

výsadbu stromů pro nově narozené děti v městské části (viz foto č. 26 přílohy 

Fotodokumentace, části F, F.1). S výše citovanými pozemky nelze uvažovat 

v době výstavby pro potřeby zařízení staveniště. 

 

č. 242/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-

Libuš pro zimní období 2016-2017, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Plánu zimní údržby, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

   

č. 243/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. souhlasí s realizací projektu městské části Praha-Libuš s realizací projektu 

s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_023/0002200 a názvem „Podpořené 

aktivity pro rozvoj vzdělávání v ZŠ v Písnici“ financovaného z OP VVV zřízenou 

příspěvkovou organizací – Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava 

Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice,  

2. pověřuje starostu  Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu se souhlasem městské části 

Praha-Libuš s realizací projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002200, „Podpořené 

aktivity pro rozvoj vzdělávání v ZŠ v Písnici“ financovaného z OP VVV, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje prohlášení Městské části Praha-Libuš k bankovním účtům vztahujícím se 

k přijetí dotace na  projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_023/0002200 a názvem 

„Podpořené aktivity pro rozvoj vzdělávání v ZŠ v Písnici“ financovaného z OP VVV 
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pro zřízenou příspěvkovou organizací – Základní školou s s rozšířenou výukou jazyků, 

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem prohlášení o účtech vztahujících 

se k přijetí dotace na projekt  reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002200 a názvem 

„Podpořené aktivity pro rozvoj vzdělávání v ZŠ v Písnici“ financovaného z OP VVV, 

které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 227/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 


