
USNESENÍ RADY ze dne 16. 12. 2020

č. 263/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Lerson s r.o. se

sídlem Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové, IČ: 02145740 zapsanou V obchodním

rejstříku vedeného Krajským soudem V Hradci králové, oddíl C, vložka 32680, kterým

se navyšuje cena díla o 174 103,97 Kč s DPH,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí

usnesení.

č. 264/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností WALCO CZ spol. s

r.o. se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623 zapsanou V obchodnim

rejstříku vedeného Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 57207. kterým se

navyšuje cena díla o 473 196,44 Kč s DPH,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí

usnesení.

č. 265/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. HSAA 7578-15/2020

5 Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121

24 Praha 2, IČ 70886288 pro JSDH Libuš,

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

součástí tohoto usnesení,

schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. HSAA 7578-29/2020

5 Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121

24 Praha 2, IČ 70886288 pro JSDH Písnice,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 266/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby „Kniha jízd“ č.

2018076156 ze dne 2. 10. 2018 se společností TLV s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00

Praha 3, IČ 26106191, zapsanou V obchodním rejstříku vedený Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 161155 pro další 1 vozidlo MČ Praha-Libuš,

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dodatku, který je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

č. 267/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

Strana 1 (celkem 6)



1.

2.

v

schvaluje uzavření Dodatku č. 3 kPříkazní smlouvě c. 2017015007 se společností

AQIK s.r.o., IČ: 27800385, Benátecka 1369, 250 01, Brandýs nad Labem - Stará

Boleslav zapsaným Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 276121, kterým se

prodlužuje účinnost smlouvy o dva roky,

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 3, který je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 268/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2015124167 ze dne

21. 12. 2015 se společností EUROPLAKAT spol. s r. o., se sídlem: Rohanské nábřeží

678/25, 186 00 Praha 8 — Karlín, IČO: 40614832, zapsanou V obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2598, na pronájem části pozemku parc.

č. 927/1 V k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 15m2, za účelem umístění oboustranného

reklamního zařízení, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy do 31. 12. 2021,

pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 269/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s panem Antonínem Veselým, trvale bytem

42 00 Praha 4 — Písnice, na pronájem části pozemku parc.č. 1001/1

vk.ú. Písnice (v GP označen jako parc.č. 1001/38), obec Praha, o výměře 11m2,

nájemné je stanoveno ve výši 120,- Kč/mZ/rok, tj. celkem 1.320,- Kč/rok,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 270/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na uložení

kabelového vedení VN na pozemcích parc.č. 659/50, 659/73 a 927/1 všechny V k.ú.

Písnice a parc.č. 1153/3 V k.ú. Libuš, obec Praha, zpracovanou společností Pring spol.

s r.o., se sídlem Včelničná 554, 198 00 Praha 9, pro investora společnost

PREdistribuce a.s., IČO: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 155 00 Praha 5,

souhlasí s uložením kabelového vedení VN do pozemků parc.č. 659/50, 659/73 a

927/1 všechny V k.ú. Písnice a parc.č. 1153/3 V k.ú. Libuš, obec Praha, ve svěřené

správě MČ Praha-Libuš, za splnění podmínek:

- uložení kabelů přes komunikace v k.ú. Libuš a k.ú. Písnice bude provedeno

protlakem

- při realizaci stavby bude zachován průchod pro pěší, nebude narušen odvodňovací

systém a nebudou poškozeny dřeviny vysázené podél ulice Libušská

- po ukončení akce budou povrchy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu

- investor je povinen vyžádat si stanovisko Technické správy komunikací hl.m.

Prahy, jelikož chodník na pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice je svěřen do správy

této organizace,

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

sinvestorem společností PREdistribuce a.s., IČO: 27376516, se sídlem Svornosti

3199/19a, 155 00 Praha 5, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10158,
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4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 271/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí se záměrem hl. m. Prahy bezúplatně převzít od Úřadu pro zastupování státu

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 — Nové Město,

pozemek parc. č. 516/10 V k. u. Písnice, obec Praha, o výměře 63 m2, ostatní plocha —

ostatní komunikace, uvedeného na LV 60000, s vlastnickým právem Česká republika,

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových,

2. souhlasí se svěřením pozemku parc.č. 516/10 V k. u. Písnice, obec Praha, do svěřené

správy MČ Praha-Libuš,

3. ukládá panu místostarostovi Martinovi Frankovi předložit návrh na svěření pozemku

na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

E. 272/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí se záměrem hl. m. Prahy bezúplatně převzít od společnosti České energetické

závody, státní podnik „v likvidaci“, IČO: 00002691, se sídlem U mlýna 1755/5, 141 00 Praha

4-Záběhlice, podíl id. % pozemku parc. č. 931/3 V k. u. Písnice, obec Praha, o výměře 19 m2,

ostatní plocha — ostatní komunikace, uvedeného na LV 1250, s vlastnickým právem Česká

republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu České energetické závody, státní podnik „v

likvidaci“.

E. 273/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023

jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaných městskou částí Praha-Libuš,

které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení,

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš a ředitelům příspěvkových organizací

zveřejnění schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů, kterou jsou

přílohou č. 1 tohoto usnesení.

E. 274/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje výši mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných

městskou částí Praha-Libuš za probíhající školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 1, která je

neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

E. 275/2020

Rada mEstské části Praha-Libuš:

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2021 do

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

V rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální urovni V roce 2021

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš V roce 2021“,
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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 ato V rámci rozpočtu pro rok 2021,

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

garance spoluúčasti pro MV ČR.

č. 276/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí:

- text Výzvy k předkládání žádostí o podporu V rámci Operačního programu Praha — Pól

růstu, Výzvy č. 48 „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III“, která je

přílohou č. 1 tohoto usnesení, -

-povinné spolufinancování zrozpočtu žadatelů ve výši 10% uznatelných nákladů

projektu,

2. souhlasí s projektovými záměry vedení Základní školy Meteorologická,

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš V rámci vyhlášené Výzvy č. 48

Operačního programu Praha — pól růstu ČR: „Modernizace zařízení a vybavení

pražských škol HI“:

- „ZŠ Meteo — odborná učebna přírodopisu a cizích jazyků“

- „Komunitní sál Meteo“,

3. souhlasí srealizací projektových záměrů dle bodu 1 tohoto usnesení v objektu na

adrese Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 — Libuš.

č. 277/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s uložením podzemního komunikačního vedení sítí elektronických

komunikací společnosti CETIN, a.s., k 16 rodinným řadovým domům V ulici

V Hrobech, Praha 4 - Libuš do pozemku parc. č. 1120/ 1(ul. V Hrobech) V k.ú. Libuš

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš za podmínky, že vedení přes místní komunikaci

V Hrobech budou provedeny protlakem,

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské

sítě s investorem CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ:

040844063 zapsanou V obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, sp. zn. B

20623,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 278/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí spředloženou projektovou dokumentaci pro územní souhlas na realizaci

vodovodní přípojky na pozemky parc. č. 513/2, 513/4 oba v k.ú. Libuš zpracovanou

společností Europrojekta s.r.o., Veselá 237/37, 602 00 Brno, IČ: 26943107 pro

stavebníka paní Petru Hartmannovou,— 251 68 Kamenice — Olešovice,

2. souhlasí suložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 506 vku. Libuš ve

svěřené správě MČ Praha-Libuš,
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3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských

sítí 5 investorem Petrou Hartmannovou,_251 68 Kamenice - Olcšovice,

4. pověřuje pána starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 279/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí pojištěnívnového vozidla Fiat Ducato u Allianz pojišťovny a.s., Ke Štvanici

656/3, 186 00 Praha 8, IC 47115971 zapsané do obchodního rejstříku, vedeném Městským

soudem V Praze pod spisovou značkou B 1815, za roční pojistné ve výši 17.674,- Kč.

E. 280/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2020 dle přílohy, která je

neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

E. 281/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie

máloodběratel sPražskou plynárenskou Distribuce, a.s., členem koncernu Pražská

plynárenská, as., U plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505, zapsanou V

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 10356 pro

odběrné místo Zahrádecká 376, 142 00 Praha 4 — Libuš na připojení objektu služebny

městské policie Praha-Libuš, Zahrádecká 376, Praha 4 — Libuš,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 282/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje upravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 Ell/2020 provedenou

rozpočtovým opatřením č. 28/2020, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto

usnesení.

E. 283/2020

Rada mEstské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených

Městskou částí Praha — Libuš konaných V roce 2021, který je přílohou tohoto usnesení,

2. schvaluje Pověření ke kontrole pro paní Bc. Elišku Cančíkovou a paní Věru

Křenkovou.

E. 284/2020

Rada mEstské části Praha-Libuš:
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1. schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o poskytnutí programového

vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu se společností

Datacentrum systems & consulting, a. s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 — Kamýk, IČ:

25631721 zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5092,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, které jsou nedílnou

součástí tohoto usnesení.

č. 285/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje podání žádosti o přeřazení JSDH Praha-Libuš z kategorie JPO V do kategorie JPO

III.
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