USNESENÍ RADY ze dne 15. 4. 2019
č. 92/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L.
Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice,
IČ: 60437936 ze dne 5. dubna 2019,
2. jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanovením § 94 odst. 2
písm. g) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů ředitelkou Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L.
Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936 Mgr. Blanku Chýlovou,
s účinností od 1. 8. 2019 na dobu neurčitou,
3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem tohoto jmenování,
které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
4. konstatuje, že příloha č. 1 důvodové zprávy a příloha č. 1 usnesení jsou neveřejné.
č. 93/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. bere na vědomí Rozhodnutí o přidělení neinvestiční finanční dotace Ministerstva
vnitra ČR na rok 2019 na realizaci projektu „Podpora integrace na území MČ PrahaLibuš v roce 2019“ financovaného z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019“ ve výši 1. 503. 639,- Kč a spoluúčast
žadatele (zahrnující spoluúčast dílčích realizátorů) projektu v celkové výši 167 071,Kč,
2. schvaluje realizaci projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce
2019“.
č. 94/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. stanovuje ředitelce příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš Základní školy
s rozšířenou výukou jazyků se sídlem L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice Mgr.
Blance Chýlové plat s účinností od 1. srpna 2019,
2. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem
platového výměru, který je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 95/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací na projekty a činnosti v rámci
Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 dle doporučení jednotlivých
hodnotících komisí v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění vyhlášení výsledků přidělování
účelových neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019
Strana 1 (celkem 5)

na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do
30. 4. 2019,
3. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestičních
dotací s úspěšnými žadateli v rámci Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019
na částky ve výši určené přílohou č. 1 tohoto usnesení a ve znění vzorové
veřejnoprávní smlouvy, která jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem veřejnoprávních smluv o
poskytování účelových neinvestičních dotací dle bodu č. 3 tohoto usnesení.
č. 96/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí informaci o přerušení školních družin základních škol zřizovaných MČ
Praha-Libuš o velikonočních prázdninách a volných dnech ředitele.
č. 97/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol a školních družin
základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš o hlavních prázdninách v závislosti na
konkrétních podmínkách jednotlivých škol v průběhu období od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 98/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 649
49 681 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3787, na základě zrealizované stavby podzemní komunikační sítě pod
označením „ Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 3. Stavba Praha 12 – Cholupice
SITE 14430 ” na pozemku parc. č. 974 v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svěřeného do
správy Městské části Praha-Libuš,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 99/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 649
49 681 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3787, na základě zrealizované stavby druhého úseku podzemní komunikační
sítě pod označením„ Připojení objektů FTTS Praha 4 – 3. Stavba na síť TMCZ”
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na pozemcích parc. č. 1119/1 a parc. č. 1059/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha-Libuš,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 100/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Hlavním městem Prahou, Mariánské
náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 na bezplatné zapůjčení dvou kompletů
k provozování služby Fireport pro JSDH Písnice a JSDH Libuš v hodnotě 48.279,Kč/1komplet,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 101/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje zřízení Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21,
2. jmenuje Ing. Josefa Makovského, Ph.D. předsedou Komise pro životní prostředí a
místní Agendu 21 s účinností od 16. dubna 2019,
3. jmenuje do Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 účinností od 16. dubna
2019 tyto členy:
- Mgr. Martin Stehlík
- Simona Arbogast
- Miroslav Štancl
- Miroslav Hofman
- Kamil Bolek
- Jaroslav Melichar,
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování,
5. jmenuje Bc. Petra Borského tajemníkem Komise pro životní prostředí a místní
Agendu 21s účinností od 16.dubna 2019,
6. ukládá panu předsedovi Ing. Josefu Makovskému, Ph.D. připravit náplň činnosti
komise a předložit ji ke schválení v RMČ.

č. 102/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Vybudování fitparku Libuš“ s dodavatelem Workout Europe
s.r.o.,
IČ: 05372356, Prorektorská 662/2, 108 00, Praha 10, zapsaným
Městským osudem v Praze, spisová značka C 262621 a to v souladu se zprávou
o hodnocení nabídek,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné
zakázky,
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4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vybudování fitparku Libuš“
s dodavatelem Workout Europe s.r.o., IČ: 05372356, Prorektorská 662/2, 108 00,
Praha 10, zapsaným Městským osudem v Praze, spisová značka C 262621, za cenu
932 002,50 Kč včetně DPH,
5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
6. 6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené
ke smlouvě o dodávku s dodavatelem díla „Vybudování fitparku Libuš“ pro Ing.
Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení,
7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.
č. 103/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy“ a to v souladu se
zprávou o hodnocení nabídek,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce topení v MŠ Mezi
Domy“ s firmou S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev 3, 148 00 Praha 4 Kunratice IČ: 18626467zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938 za cenu 481.580,- Kč včetně DPH,
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických
s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a pana Josefa Budílka, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.
č. 104/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
zásadně nesouhlasí se záměrem „Úprava pozemků parc.č. 934/28, parc.č. 934/77, parc. č.
934/29, parc. č.933/3, všechny v k.ú. Písnice“ z těchto důvodů:
 území se nachází v ochranném pásmu Modřanské rokle a na území je vymezen a
chráněn celoměstsky významný systém zeleně se zvláštní ochranou vzrostlých dřevin,
 došlo by k dlouhodobému zatížení lokality dopravou, hlukem a prachem, doprava
zeminy je vedena trasou cyklotrasy a hojně využívanou trasou pro pěší,
 došlo by k trvalému znehodnocení krajiny,
Funkční plochy dle ÚP hl. m. Prahy ZMK (zeleň městská krajinná) a NL (nelesní
zeleň) nepřipouští jakékoliv deponování zboží a materiálu.
 dopravní obslužnost je možná pouze přes dočasnou komunikaci k hasičárně, která má
podle platné smlouvy s majitelem pozemku půlroční výpovědní lhůtu a MČ nemůže
garantovat její existenci po celou dobu požadovaného navážení zeminy a jiný přístup
na dotčené pozemky je pro tento účel nepřípustný,
 z projektové dokumentace není jasné, o jaký typ zeminy se jedná a zda-li splňuje
limity pro obsah škodlivin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu dle tabulky 10.1 a
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ekotoxikologické testy dle tab. 10.2 dle přílohy vyhlášky. Nelze tedy předpokládat, že
využití zeminy nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí.
 jedná-li se o výkopovou zeminu, není jasné, zda splňuje všechny podmínky stanovené
ust. § 3 odst. 5 a odst. 7 zákona o odpadech a může tak být považována za vedlejší
produkt,
 z projektové dokumentace není jasné, jak stavební práce na pozemku ulehčí jeho
údržbu.
č. 105/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181 – III etapa-2 fáze“,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
č. 106/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
,,Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně v ZŠ Meteorologická“ a to v souladu se
zprávou o hodnocení nabídek,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,
3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností UNIFROST servis s.r.o. IČ: 06175562,
Vinařská 1861, 266 01 Beroun zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze pod spis. zn. C vložka 277507 za celkovou cenu 1.765.874,- Kč včetně
DPH,
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických
s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení,
6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.
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