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USNESENÍ RADY ze dne 13. 8. 2018 

 

č. 220/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí oprávněné zvýšení nákladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2018 na mzdové 

prostředky navýšené v souvislosti s otevřením nové třídy Mateřské školy Mezi Domy, Mezi 

Domy 373, 142 00 Praha-Písnice na detašovaném pracovišti v Klubu Junior, Na Okruhu 

395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, vyčíslené k 20. 7. 2018 ředitelkou školy v celkové výši 

588.220,- Kč, že nebudou-li uhrazeny z krajské rezervy prostředků MŠMT na rok 2018, hradí 

je zřizovatel této mateřské školy. 

 

č. 221/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje realizaci projektu „Plánování sociálních služeb v městské části Praha-

Libuš“, spolufinancovaného z přijaté dotace na sociální oblast z HMP na rok 2018 

a z rozpočtu MČ Praha-Libuš,  

2. bere na vědomí, že přijatá dotace hl. m. Prahy na oblast sociální pro rok 2018 pro 

oblast 1 – sociální plánování a její povinná spoluúčast budou čerpány na zajištění 

koordinátora plánování sociálních a návazných služeb pro obyvatele MČ Praha-Libuš,  

3. souhlasí s pokračováním sociálního plánování skrze koordinátora plánování 

sociálních a návazných služeb pro obyvatele MČ Praha-Libuš na období do 31. 12. 

2018, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu paní Zuzanu 

Vránovou, Dis., na koordinaci plánování sociálních a návazných služeb pro obyvatele 

MČ Praha-Libuš ve  výši 26.080,- Kč (není plátce DPH) za práci odvedenou za období 

do 31. 12. 2018,  

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje udělení plné moci Městské části Praha-Libuš paní Zuzaně Vránové, Dis., 

externí spolupracovnici v oblasti sociálních služeb, k jednání s obyvateli MČ, uživateli 

a poskytovateli sociálních služeb za účelem zjištění jejich potřeb na území MČ Praha-

Libuš na období do 31. 12. 2018,  

7. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této plné moci, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 222/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí oprávněné zvýšení nákladů v období od 1. 9. do 31. 12. 2018 na mzdové 

prostředky navýšené v souvislosti s otevřením nové přípravné třídy Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha – Libuš a vyčíslené k datu 22. 7. 2018 

ředitelem školy v celkové výši 338.684,- Kč, že nebudou-li uhrazeny z krajské rezervy 

prostředků MŠMT na rok 2018, hradí je zřizovatel této základní školy. 
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č. 223/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemků 

parc. č. 922/14 a parc.č. 910/67 oba v k.ú. Písnice ve vlastnictví společnosti GOLF 

Style s.r.o. za část pozemku parc. č. 910/69 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením Smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 224/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s  předloženou doplněnou projektovou dokumentací pro územní řízení 04/2018 

zpracovanou  MR&S architekti s.r.o.  pro záměr „Novostavba domova pro seniory 

s pečovatelskou službou  Praha Libuš“ na pozemcích parc.č. 871/1, parc.č. 871/20, parc. č. 

871/21, parc. č. 1271/5, všechny v  k.ú. Libuš pro investora Chlum Vladimír, Záhřebská 

157/24, Praha 2 a Rak Stanislav, Pštrossova 188/12, Praha 1 za těchto podmínek: 

- na náklady investora bude realizován chodník pro pěší od Domova pro seniory ulicí 

Brunelova k novým zastávkám MHD v ulici Generála Šišky v koordinaci s projektem 

Metroprojektu na Tramvajovou trať. 

 

 

č. 225/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územní plánu na pozemcích parc. č. 56/1 a 

parc. č. 56/6 oba v  k.ú. Písnice, spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK - 

zeleň městská krajinná na OB - čistě obytné z důvodu umístění pozemků v lokálním 

biokoridoru, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 226/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územního plánu na pozemku parc. č.  980/7 

v k.ú. Písnice, spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK – zeleň městská 

krajinná na OB-čistě obytná, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 227/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka osobního automobilu“ z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky,  

2. schvaluje zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na akci „Dodávka osobního automobilu“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 228/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje, aby společnost ENESA a.s., se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 

9, IČO: 27382052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 10200, za část smluvní prémie ve výši 55 510,- Kč s DPH, 

která jí náleží v rámci závěrečného vyúčtování, provedla aktualizaci systému regulace 

vytápění v objektu Klubu Junior, ZŠ Meteorologická, MŠ K Lukám a MŠ Mezi 

Domy, aby tento systém úspory energie mohla MČ Praha-Libuš využívat i po 

ukončení smlouvy se společností ENESA a.s., 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 229/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Martinem Lehkým, Trnovská 252, 533 53  

Pardubice-Ohrazenice,  IČ: 01512765, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném 

na Živnostenském odboru Magistrátu města Pardubice na opravu střešního pláště a 

doplnění tepelné izolace na objektu ZŠ Meteorologická za cenu 557.855,- Kč včetně 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 230/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje uzavření objednávky na vybudování dočasné parkovací plochy u ZŠ s RVJ v ulici 

Ladislava Coňka v Písnice se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 

1, IČ: 45274924  vedenou u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 1561, za cenu 

257 646,38 Kč bez DPH, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí navštěvující školu po dobu 

rekonstrukce ulice Libušská. 

 


