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USNESENÍ RADY ze dne 4. 1. 2019 

 

č. 1/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s převodem členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Petra 

Adamce, nájemce bytu A 302, byt č. 8, na paní Michaelu Špačkovou, bytem 

Hrusická 2511/4, 141 00 Praha 4, 

2. ukládá panu místostarostovi Tomáši Loukotovi, DiS., předložit materiál na 

zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 

 

 

 

č. 2/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s.r.o., Rohanské 

nábřeží  678/25 B, 186 00 Praha 8 s umístěním přístřešku na zastávku MHD v ulici 

Mílová včetně elektro přípojky na pozemku parc. č. 557/25 v k.ú. Libuš, podle 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Přístřešek MHD bude sloužit 

k obsluze cestujících ve směru na Kunratice, 

2. pověřuje místostarostu Tomáše Loukotu, DiS. předložit Smlouvu o výpůjčce 

příslušné části předmětného pozemku Radě MČ Praha-Libuš ke schválení. 

 

 

 

č. 3/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 4/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 04084063 vedenou u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku 

pod spisovou značkou B 20623,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 5/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Sitel spol. s 

r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 6/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telia Carrier 

Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3 IČ: 26207842, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

6808,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 7/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí: 

1.1. s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020-2024 

dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení  

Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem ve výši 53 949 600,- Kč příjmů i výdajů v jednotlivých 

letech střednědobého výhledu rozpočtu. 

 

1.2. s Návrhem rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 podle Přílohy č. 2 tohoto 

usnesení: 

 

- s objemem příjmů ve výši 53 636 600,- Kč  

- s objemem výdajů ve výši 62 854 500,- Kč 

- se schodkem ve výši 9 217 900,- Kč, na pokrytí schodku budou do rozpočtu zapojeny 

peněžní prostředky financováním z vlastních fondů (zdrojů) podle bodu 1.3. 

 

1.3. se zapojením peněžních prostředků financováním z vlastních fondů do rozpočtu pro 

rok 2019 takto: 

 

- z nevyčerpaných prostředků let minulých v částce 7 917 900,- Kč 

- z Fondu rozvoje a rezerv v částce ve výši 1 080 000,- Kč 

- ze Sociálního fondu v částce ve výši 220 000,- Kč  
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1.4. s Návrhem plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš 

pro rok 2019 dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení: 

 

- s objemem výnosů v částce ve výši 3 260 000,- Kč 

- s objemem nákladů v částce ve výši 2 879 000,- Kč 

- MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2019 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 381 000,- Kč 

 

1.5. s Návrhem-Zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu 

provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle Přílohy č. 4 

 

2. Rada městské části Praha-Libuš ukládá: 

 

2.1. Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění Návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020 – 2024 dle bodu 1.1.,  Návrhu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro rok 2019 dle bodu 1.2. a 1.3., a  Návrhu plánu výnosů a nákladů vedlejší 

hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 dle bodu 1.4. tohoto usnesení na úřední 

desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na úřední desce. 

 

2.2. Bc. Michalovi Korbelovi, místostarostovi předložit Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020 – 2024 dle bodu 1.1., Návrh rozpočtu MČ Praha-

Libuš pro rok 2019 dle bodu 1.2. a 1.3., Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské 

činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 dle bodu 1.4. a Návrh na zplnomocnění RMČ Praha-

Libuš ke schvalování změn rozpočtu provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle 

bodu 1.5. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 8/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem:  

a) Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování programových 

dotací v následujících oblastech:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60.000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 370.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 60.000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací 440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a 

šikany ve zřízených školských příspěvkových organizacích s alokací 150.000,- Kč. 

b) vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování programových dotací. 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování programových dotací na jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 9/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. zřizuje Školskou komisi Rady městské části Praha-Libuš s účinností od 5. 1. 2019, 

2. jmenuje předsedkyní Školské komise s účinností od 5. 1. 2019 Mgr. Kateřinu 

Tomešovou, 

3. jmenuje do Školské komise za členky s účinností od 5. 1. 2019: 

- PaedDr. Lenku Kubrichtovou, pověřenou zastupováním předsedkyně 

- PaedDr. Blanku Bartošovou,  

- RNDr. Lucii Jungwiertovou, 

- Mgr. Lucii Šavelkovou, 

4. volí tajemnicí Školské komise slečnu Linh Luongovou s účinností od 5. 1. 2019,  

5. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem jmenování ve věci 

bodu č. 1 tohoto usnesení, 

6. ukládá paní předsedkyni Školské komise připravit náplň činnosti komise a předložit ji 

ke schválení Radě městké části Praha-Libuš. 

 


