USNESENÍ RADY ze dne 15. 5. 2017
č. 87/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s ukončením Smlouvy o napojení objektu K Lukám 664, Praha 4 ve
svěřené správě MČ Praha-Libuš na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy č.
2010044030, uzavřené dne 14. 9. 2009, mezi Hlavním městem Prahou a MČ PrahaLibuš ke dni 20. 5. 2017 dohodou smluvních stran,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody o ukončení napojení
objektu K Lukám 664, Praha 4 na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
3. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky v objektu Úřadu
městské části Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4 se společností JABLOTRON
SECURITY a.s., K dubu 2328/a, 149 00 Praha 4, IČO: 28501861, DIČ:
CZ28501861, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 14899 s účinností od 21. 5. 2017,
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy, která je
nedílnou součásti tohoto usnesení.
č. 88/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební
řízení pro stavbu „Komunikace pro obsluhu areálu - účelová komunikace“ , k.ú.
Písnice, pozemky parc. č. 932 a 922/14, zpracovanou Ing. arch. Stanislavem
Krčmárikem z 11/2016 pro investora GOLF STYLE, s.r.o., V lužích 999/1, 142 00
Praha 4 – Libuš z důvodu, že záměr se nachází ve funkční ploše NL-louky, pastviny a
TVV-vodní hospodářství a je pouze výjimečně přípustný z hlediska ÚP hl. m. Prahy,
2. nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas pro stavbu
„Odstavná plocha pro drobnou zahradnickou techniku“, k.ú. Písnice, pozemky parc. č.
932 a 922/14, zpracovanou Ing. arch. Stanislavem Krčmárikem z 11/2016 pro
investora GOLF STYLE, s.r.o., V lužích 999/1, 142 00 Praha 4 - Libuš z důvodu, že
záměr se nachází ve funkční ploše NL-louky, pastviny a TVV-vodní hospodářství a je
v rozporu s ÚP, je součástí přírodního parku a nachází se v ochranném pásmu VTL
plynovodu,
3. požaduje, aby stávající objekty v areálu investora GOLF STYLE, s.r.o. byly užívány
ve shodě s územním plánem a stávající využití jako prodejna pyrotechniky z důvodu
bezpečnosti pro okolí a v rozporu s územním plánem bylo bezodkladně ukončeno.
č. 89/2017
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ve správním obvodu Praha 12 –
Analytická část, schválený Řídícím výborem v rámci projektu MAP Praha 12 dne 8. 12. 2016
a Memorandum o spolupráci pro MAP.
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č. 90/2017
Rada MČ Praha-Libuš
souhlasí s termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2018/2019 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš takto:


vyzvedávání žádostí v jednotlivých mateřských školách:
od 9. 5. 2018 do 11. 5. 2018



odevzdávání vyplněných žádostí v jednotlivých mateřských školách:
15. 5. a 16. 5. 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hodin



rozčlenění přihlášek ředitelkami MŠ na Odboru správním a školství ÚMČ PrahaLibuš:
23. 5. 2018 od 10.00 hodin



vyzvedávání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do mateřské školy:
od 4. 6. do 8. 6. 2018 v konkrétních MŠ

č. 91/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky a
přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc. č. 104/1 v k.ú. Libuš, obec hl. m.
Praha s manželi Šárkou a Stanislavem Adamovými, oba bytem Jistebnická 852/6, 142
00 Praha-Libuš pro rodinný dům v ulici Jirčanská na pozemku parc. č. 100/2 v k.ú.
Libuš,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 92/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene splaškové kanalizační
přípojky do pozemku parc. č. 40 v k.ú. Písnice a přípojky zemního plynu do pozemku
parc. č. 318/1 v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš
se společností Capital Management Company, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 28,
110 00 Praha 1, IČO: 63079992, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka 3245,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
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č. 93/2017
Rada MČ Praha-Libuš
nemá námitek k záměru Hl. m. Prahy bezúplatně převzít od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha-Nové Město pozemek parc. č.
1144/3 v k.ú. Libuš, obec Praha o výměře 9 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
uvedeného na LV 6000 s vlastnickým právem Česká republika, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město.
č. 94/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje prodloužení pronájmu bytu o velikosti 3+1, o výměře 79,05 m2 v areálu
Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš paní Inge
Rendla, nyní trvale bytem Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš s účinností od 1. 7.
2017 na dobu určitou do 31. 10. 2017 za cenu 7 576,- Kč bez služeb, spojených
s užíváním bytu. Výše měsíčního nájemného bude valorizována dle oficiálního
inflačního indexu vydaného ČSÚ,
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 2015064094 ze dne 23. 6.
2015 s paní Inge Rendla, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš na dobu určitou od 1. 7.
2017 do 31. 10. 2017,
3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 95/2017
Rada MČ Praha-Libuš

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu pana Bc.
Petra Borského na zajištění koordinace oblasti prevence rizikového chování vč.
protidrogové prevence v rámci samostatné působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš
na území MČ Praha-Libuš a spolupráce s úřadem MČ Praha 12 v této oblasti v rámci
samostatné působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš, financovanou ze schváleného
rozpočtu MČ Praha-Libuš, od 16. 5. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 5.000,- Kč.
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 96/2017
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí o přidělení neinvestiční finanční dotace
Ministerstva vnitra ČR na rok 2017 na realizaci projektu „Podpora integrace na území
MČ Praha-Libuš v roce 2017“, financovaného z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“ ve výši 2 871 000,- Kč. Spoluúčast MČ
Praha-Libuš na tomto projektu je v celkové výši 319 000,- Kč.
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č. 97/2017
1. schvaluje uzavření objednávek na zajištění kurzů českého jazyka pro cizince hovořící
vietnamsky v rámci projektu na podporu integrace cizinců „Podpora integrace
na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“, finančně podpořeného z programu
Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
v roce 2017“, spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra ČR, hl. m. Praha
a MČ Praha-Libuš, a to na období ode dne podpisu objednávky do 22. 12. 2017
s následujícími ekonomickými subjekty:
a) se Spolkem "INFO-DRÁČEK", Libušská 319/126, 142 00 Praha - Písnice,
IČ: 22837558, ve výši 99.000,- Kč (není plátcem DPH),
b) Se Spolkem South East Asia - liaison, z.s. (Pozn.: dříve Klub Hanoi),
Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice, IČ: 26650525, ve výši 66.000,- Kč (není
plátcem DPH),
c) s OSVČ
Leová Dieu Huong, Smetanova, 459, 436 01 Litvínov,
IČO: 63122847 ve výši 99.000,- Kč (není plátcem DPH),
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení,
3. bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky prostor v objektu Klubu Junior v ulici
Na Okruhu 395 a Klubu Senior v ulici K Lukám 664 od 20. 4. 2016 do 9. 5. 2017,
4. schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce prostor (tzv. „učebna“) o celkové ploše 44,12
m2 v přízemí v objektu „Klub Junior“, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, a
to bezplatně na dobu určitou od ode dne podpisu smlouvy do 22. 12. 2017 pro
následující ekonomické subjekty:
a) Spolek South East Asia - liaison, z.s. (Pozn.: dříve Klub Hanoi), Na Sídlišti III
411, 252 43 Průhonice, IČ: 26650525,
b) OSVČ Leová Dieu Huong, Smetanova, 459, 436 01 Litvínov, IČO: 63122847,
5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem všech Smluv o výpůjčce, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 98/2017
1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice “
z důvodu obdržení malého počtu cenových nabídek,
2. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání
nabídek na „Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 Písnice“,
3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 99/2017
schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 - rozpočtová opatření č. 8/2017 až
č. 14/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 100/2017
1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání
nabídek na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická,
Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš “,
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 101/2017
1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení “ z důvodu obdržení malého počtu
cenových nabídek,
2. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání
nabídek na „Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení “,
3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
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