
USNESENÍ RADY ze dne 11. 1. 2021

E. 1/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

3.

bere na vědomí pojištění majetku nové stavby garáží pro hasičskou techniku JSDH

Libuš ve výši pojistného 1.340,- Kč/rok,

schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě na pojištění majetku a

odpovědnosti Region č. 1562030518, se společností Generali Česká pojišťovna, as.,

Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, zapsanou do obchodního rejstříku

vedeném Městským soudem V Praze, spisová zn. B 1464, kterým se zvyšuje výše

pojistného budov a drobných staveb ve svěřené správě MČ Praha-Libuš o 1.340,-

Kč/rok na celkovou částku 240.137,- Kč za rok,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 5, který je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 2/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Nájemní smlouvy spanem prof. Ing. Alexandrem Zharikovem,

trvale bytem_149 00 Praha 4, na pronájem části pozemku parc.č.

155/6 V k.ú. Písnice (v GP označen jako parc.č. 155/8), obec Praha, o výměře 22 m2,

za nájemné ve výši 120,- Kč/mz/rok, tj. celkem 2.640,- Kč/rok,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 3/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí se svěřením objektů občanské vybavenosti č.p. 320 Praha-Písnice a č.p. 271

Praha-Písnice a pozemků parc. č. 915, parc.č. 920/4, parc.č. 921/1 a parc. č. 921/25

všechny V k. u. Písnice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha-Libuš,

ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh na svěření nemovitostí na

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

E. 4/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

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. 1001/12 V k. u. Písnice, obec Praha o výměře 245 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 a žádá o jeho svěření do

své správy.
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č. 5/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s podáním žádosti městskou částí Praha-Libuš o dotaci HMP V „Programu

otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021“ ve

prospěch níže uvedených zřizovaných škol do dvou samostatných opatření: 6. 7 a č. 8

a to za podmínky financování těchto aktivit tak, že 50% z celkové výše nákladů bude

hrazeno z dotace hl. m. Prahy a 50% celkových nákladů projektu bude hrazeno

z prostředků škol:

- Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 — Libuš

předkládá do oblasti č. 7 projekt V celkové výši 150. 000,- Kč, výše dotáce

hl. m. Prahy činí 75. 000,- Kč a dále do oblasti č. 8 projekt V celkové výši 135.

000,- Kč, výše dotace hl. m. Prahy činí 67. 500,- Kč, podpořeno bude celkem 15

žáků školy,

- Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňká 40, 142 00 Praha 4 —

Písnice předkládá do oblasti 6. 7 projekt V celkové výši 100. 000,- K6, výše dotace

hl. m. Prahy činí 50. 000,- K6,

ukládá pání místostarostce Ing. Lence Koudelkové podepsat žádost otuto dotaci

V rozsahu bodu 1. tohoto usnesení,

ukládá tajemníkovi Úřadu městské části Ing. Jindřichu Sochůrkovi podat V souladu

s vypsanými podmínkami žádost o tuto dotáci V rozsahu bodu 1. na Magistrát hl. m.

Prahy.

6. 6/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojek inženýrských

sítí - vodovodní, kanalizační přípojky a 2X přípojky dešťové kanalizace do pozemků

parc. 6. 557/94 a 557/95 oba V k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, se

společností CENTRAL GROUP Košíře as., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00

Praha 4, IČO: 27646297, zapsanou u Městského soudu V Praze pod sp. zn. B 11471,

dle GP č. 1855-143/2020,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 7/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2020114225 ze dne 4. 11. 2020

na „Dodávka ICT zařízení - notebooků pro ZŠ“ s firmou TOPSOFT JKM spol. s. r. o,

Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 254 03 435, zapsanou

V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Usti nad Labem, oddíl C,

vložka 15532 na prodloužení termínu dodání zboží zdůvodu ve světě probíhající

epidemie dálší vlny coronáviru,

pověřuje pána starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku 6. 1, která je nedílnou

součástí tohoto usnesení.
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č. 8/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

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

rok 2021 takto:

— Rekonstrukce sociálních zařízení V ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142

00 Praha 4 — Libuš priorita č. 1,

— Rekonstrukce elektroinstalace V ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00

Praha 4 — Libuš Ill etapa, 4 fáze — dokončení — priorita č. 2,

— Komunitní sál Meteo, stavební úpravy V ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181,

142 00 Praha 4 — priorita č. 3.

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

součástí tohoto usnesení.

č. 9/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

nesouhlasí se záměrem novostavby objektu ke krátkodobému ubytování uvedené V

projektové dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na pozemcích

parc.č. 690, 691 oba vku. Libuš zpracovanou společností JM Construction s.r.o.,

Březohorská 253, Příbram 7, IČ: 03493954 z 07/2020 pro stavebníka Bui Thi Bach

Yen, Běhounkova 2344/27, 158 00 Praha 5 jako náhrada za rodinný dům v zástavbě

rodinných domů,

nesouhlasí jako vlastník a správce pozemku parc. č. 689/1 v k. u. Libuš s připojením

pozemku parc. č. 691 v k. u. Libuš formou otevřené/neoplocené jižní hrany pozemku

stavebníka a požaduje ponechání stávající formy připojení pozemku tj. vjezdem o šíři

cca 4,5 m.
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