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USNESENÍ RADY ze dne 10. 2. 2020 

 

č. 19/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu č. 

0088 TV Libuš, etapa 0030, ul. Klenovická, Modravská, U Jednoty, Losách z 10/2019  

vypracovanou spol. PRO-CONSULT s.r.o., Jankovcova 13, Praha 7 pro investora 

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor investiční, Mariánské náměstí 2/2, 

110 01 Praha, kterou jsou dotčeny pozemky ve svěřené správě MČ Praha-Libuš parc.č. 

210/1, 210/2, 155/1, 155/6, 155/7, 1001/1, 1001/13, 1001/30, 1006/5 a 1006/25, vše 

v k.ú. Písnice,  

2. požaduje prověřit možnost umístění co největšího počtu parkovacích míst v ulici U 

Jednoty u RD č.p. 189/5. 

 

 
č. 20/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Stavebně historický průzkum s názvem „Dům čp. 1 v Libuši“ zpracovaný 

Ing. Arch. Ladislavem Svobodou,  ze dne 22. září 2009 (dále jen „SHP“) jako  

základní dokument pro nakládání s tímto majetkem – tj. objekt č.p.1, pozemek parc. č. 

466 v k. ú. Libuš se stavbami (dále jen „nemovitosti čp. 1“), 

2. ukládá vedoucímu Odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš zajistit: 

a) při přípravě a realizaci veřejné zakázky nebo běžné opravy na „nemovitosti čp. 1“ 

postupovat v souladu s „SHP“ včetně informovaní dodavatele a jeho pracovníků o 

obsahu SHP, 

b) zajistit aktivní součinnost ÚMČ Praha-Libuš s majiteli sousedních nemovitostí, pokud 

jejich stavební činnost souvisí s „nemovitostmi čp. 1“. Ve všech územních a 

stavebních řízeních, které se budou jakkoli dotýkat nemovitostí čp. 1 a v nichž bude 

účastníkem řízení, bude ÚMČ Praha-Libuš informovat stavebníky (žadatele) o SHP a 

vyžadovat jeho dodržení jako podmínku souhlasu s realizací záměru. 

 

č. 21/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností B A CH spol. s r.o. se sídlem 

Ruská 602, 250 82 Úvaly, IČ: 49825801 zapsaná v obchodním rejstříku vedený 

Městským soudem v Praze oddíl C vložka 33312 na koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci zakázky (BOZP) „Přístavba garáží pro 

hasičskou techniku SDH Libuš“ za cenu 152 460,- Kč s DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 22/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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v současné době nesouhlasí s prodejem nebo směnou pozemku parc. č. 1140/3 v k.ú. Libuš, 

obec Praha, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš. V současné době je na toto území 

pořizována územní studie, která navíc bude předpokládat podmíněnost změn územního plánu 

dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem 

Prahou. Pozemek   parc. č. 1140/3 v k.ú. Libuš, obec Praha, bude zapojen do budoucího řešení 

celého území včetně možného prodeje nebo směny. 
 

 

č. 23/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2019 a jejím zveřejněním. 

 

č. 24/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2020 do 

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020 

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2020“, 

2. schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci rozpočtu pro rok 2020, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro MV ČR.  

 

č. 25/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se zapojením Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 

4 – Písnice do Výzvy č. 7/2019 z národních zdrojů – „Přírodní zahrady“ na Státním 

fondu životního prostředí s projektem „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ 

Mezi Domy“ v maximální výši nákladů do 500. 000,- Kč za podmínky financování 

povinné spoluúčasti dotace s prostředků mateřské školy,  

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem souhlasu zřizovatele 

s podáním této žádosti o dotaci v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení, 

3. ukládá paní ředitelce mateřské školy Mezi Domy Mgr. Ivaně Gerlašinské informovat 

zřizovatele o postupu realizace projektu. 

 

č. 26/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

I. souhlasí 
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1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do návrhu 

rozpočtu na rok 2020 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,   

2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha Libuš dle přílohy číslo 2 

  tohoto usnesení, 

3. s návrhem rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2020 dle přílohy číslo 2a) - 2e) 

tohoto usnesení  

           objem příjmů po konsolidaci ve výši                         62 140,0 tis. Kč 

           objem výdajů po konsolidaci ve výši                         78 712,9 tis. Kč 

           plánovaný schodek ve výši                         16 572,9 tis. Kč 

          který je kryt třídou 8 -  financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s 

          objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 53 981,50 tis. Kč a 

          kapitálových výdajů ve výši 24 731,40 tis. Kč. Schodek hospodaření je 

          tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů 

          z roku 2019 do roku 2020 a zapojením prostředků sociálního fondu a 

          fondu rezerv a rozvoje, 

4. s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 

5. s návrhem finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2020 dle 

přílohy č. 4 tohoto usnesení, 

6. s návrhem na zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu 

provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle Přílohy č. 5 tohoto usnesení, 

           

II. d o p o r u č u j e  

1. Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit rozpočet na rok 2020 v předloženém 

znění 

 

III. u k l á d á  

1.  místostarostovi Bc. Michalovi Korbelovi předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu 

na rok 2020 k projednání,  

2. vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části 

Praha-Libuš na rok 2020 v souladu s platnou legislativou. 

 

č. 27/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání tří žádostí o dotaci z  rozpočtu HMP kapitola 10 - rezerva pro MČ na 

rok 2020 takto: 

- Projektová dokumentace pro umístění a povolení stavby na akci „Rekonstrukce a 

přístavba ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 -  Písnice 

– ve výši 6.000.000,- Kč -  priorita č. 1 

- Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 

00 Praha 4 – Libuš pavilon C - ve výši 5.000.000,- Kč – priorita č. 2 

- Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 – Libuš III etapa, 4 fáze dokončení – ve výši 4.700.000,- Kč – priorita č. 3, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.   

 


