
USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2020

E. 65/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí

Praha-Libuš do projektu: „Školní obědy dostupné pro každé dítě V.“ na období

počínající rokem 2020,

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem „Souhlasů zřizovatele“,

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

E. 66/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí žádost paní Marie Solskě, bytem_Praha4 —

Písnice, týkající se výjimky ze spádovosti základní školy z důvodu zdravotního

znevýhodnění,

2. doporučuje ředitelce ZŠ sRVJ za podmínky volné kapacity školy vyhovět po

skončení správního řízení o zápise do 1. tříd Žádosti rodiče se zdravotním

znevýhodněním,

3. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou zasláním usnesení ředitelce ZŠ

sRVJ.

E. 67/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s otevřením jedne přípravné třídy V Základní škole s rozšířenou výukou

jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice,

2. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině v Základní škole s rozšířenou

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice,

3. ukládá místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit návrh Dodatku č. 7 ke

Zřizovací listině Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00

Praha 4 — Písnice na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš,

4. bere na vědomí zvýšení mzdových nákladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2020

V souvislosti s otevřením přípravné třídy V Základní škole s rozšířenou výukou jazyků,

L. Coňka 40, 14200 Praha 4 - Písnice, které budou uhrazenyzkrajskě rezervy

prostředků MŠMT na rok 2020, vopačněm případě pokud se tak nestane, hradí

zřizovatel základní školy.

E. 68/2020

Rada mEstské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce,

as., se sídlem Svornosti 3199/l9a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, na uložení

podzemního vedení NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 990/8 V k.ú.

Písnice, dle GP č. 1456-212/2018,

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

součástí tohoto usnesení.
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č. 69/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 27. 4.

2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 70/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí snávrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce sMateřskou školou

K Lukám, K Lukám 664/lb, 142 00 Praha 4 — Libuš,

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh Dodatku č.1 ke

Smlouvě o výpůjčce na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

č. 71/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 1/2020 provedenou

rozpočtovými opatřeními č. 1 — č.4/2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 72/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš sro.,

2.

3.

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 — Bubeneč, IČ: 082 13 399 na zpřesnění podnětu o

pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy navýšení kódu využití území V části

pozemku parc. č. 874/1 vk.ú. Libuš z F (1,4) na K při využití podmíněného

koeficientu podlažních ploch (KPPp) při zachování funkce SV. V současné době je na

toto území pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena

veřejnosti a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude

předpokládat podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi

soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné

změny, které vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány V jedné ucelené

Žádosti, a nikoliv po částech.

podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu V daném území až po schválení

územní studie.

pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti kprojednání na

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš
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