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USNESENÍ RADY ze dne 1. 2. 2021 

 

č. 11/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
1.  souhlasí s návrhem  

a) Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2021 pro poskytování programových dotací 

v následujících oblastech s alokací maximální částky 1.080.000,- Kč na Dotační program 

městské části Praha-Libuš pro rok 2021 v závislosti na schválení rozpočtu městské části 

Praha-Libuš pro rok 2021 takto:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s alokací 

60.000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové činnosti 

s alokací 400.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 110.000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou sportovní 

výchovu mládeže) s alokací  440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70.000,- Kč, který je přílohou č. 1 

tohoto usnesení. 

b) Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš na rok 2021 pro poskytování programových dotací, která je částí E přílohy č. 

1 tohoto usnesení. 

2. ukládá paní místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit návrh Dotačního programu MČ 

Praha-Libuš na rok 2021 pro poskytování programových dotací na jednání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 12/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje aktualizaci možných investičních priorit projektu „MAP Praha 12 

pokračuje“ schválených Řídícím výborem projektu v prosinci 2020, která je přílohou 

č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkou podpisem aktualizovaného 

dokumentu, přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 13/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí žádost ředitele Mgr. Jaroslava Kulika o prostory v objektu školy pro 

účely ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, zpracovanou 

na základě aktualizace strategie využití prostor ZŠ Meteorologická od školního roku 

2021/2022, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. souhlasí s využitím prostor ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – 

Libuš pro účely základní školy v souladu s aktuální strategií školy a to využitím 

dalších 4 učeben nebo celého objektu staré budovy školy od školního roku 2021/2022. 
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č. 14/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1.  schvaluje Pravidla ke stanovení výše platu ředitelům mateřských a základních škol a 

školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha-Libuš s účinností od 01. 03. 

2021, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Pravidel dle bodu 1. 

tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 15/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanoví ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-Libuš plat 

s účinností od 1. března 2021 uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem platových výměrů, 

které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

č. 16/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje informaci pro mateřské školy zřizované MČ Praha-Libuš pro školní rok 

2021/2022 nepovolovat výjimky z nejvyššího počtu dětí  ve třídách MŠ, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Dopisu který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 17/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje udělení Plné moci Městské části Praha-Libuš panu Miloši Hájkovi, 

zajišťujícímu službu koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské 

části, k jednání s obyvateli městské části, uživateli a poskytovateli sociálních služeb 

za účelem zajištění sociálních potřeb a služeb na území MČ Praha-Libuš na období 

od 2. 2. do 31. 12. 2021,  

2. pověřuje místostarostku městské části paní Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této 

plné moci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 18/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí závěrečné zprávy za rok 2020 o výkonu preventivních terénních 

programů na území MČ Praha-Libuš a to protidrogové prevence v rámci sociální 

služby „Terénním programem DropIn o.p.s., Nikdy není pozdě“ a  v rámci sociální 

služby „Terénním programem pro lidi bez domova Naděje, pobočka Praha“,  
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2. pověřuje místostarostku městské části paní Ing. Lenku Koudelkovou pokračováním 

spolupráce v těchto preventivních programech se Střediskem prevence a léčby 

drogových závislostí Drop In, o.p.s., Karolíny Světlé 18, 110 00Praha 1, IČ: 25721259 

a se spolkem Naděje, s pobočkou Praha, K Brance 11/19E, 155 00 Praha 54, IČ: 

00570931 dle bodu 1 tohoto usnesení na území MČ Praha-Libuš.  

 

 

č. 19/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky v objektu Libušská 

35, 142 00 Praha 4 se společností JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/a, 

149 00 Praha 4, IČO: 28501861, DIČ: CZ28501861 zapsanou v obchodním rejstříku 

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14899 za cenu 16 704,- Kč včetně DPH 

za rok, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 20/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací z 08/2020 pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení na akci „Nástavba objektu k bydlení“ na pozemcích parc. č. 618/1 a parc. č. 618/2 

oba v k.ú. Libuš, zpracovanou společností SPIUS s.r.o., Na Proutích 246, 149 00 Praha 4 - 

Šeberov, IČ: 25060783  pro stavebníka paní Alenu Phamovou, Valcířská 442/7, 148 00 Praha 

4 - Kunratice.  

 

č. 21/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním STL plynovodu do pozemku parc .č. 932/4 v k.ú. Písnice 

(komunikace ul. Hoštická) ve svěřené správě MČ Praha-Libuš  dle projektové 

dokumentace z 10/2020, zpracované společností Livingstav s.r.o., Hybešova 726/42, 

639 00 Brno za podmínky, že povrch nově vybudovaného úseku ulice Hoštická 

dotčený stavbou plynovodu od napojovacího bodu před objektem HZ Písnice 

ke křižovatce (včetně) s účelovou komunikací na ulici Libušskou, tedy  cca 40 m, 

 bude po výstavbě STL plynovodního řadu obnoven v plné šíři. Obnovu povrchu 

nové části ulice Hoštická  provede na základě objednávky stavebníka a na náklady 

stavebníka společnost Kyrastav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, 

IČO: 02408112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C vložka 219287, která je zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Hoštická a 

na dílo poskytuje záruku do 9. 11. 2023, 

2. souhlasí s umístěním ochranného pásma plynovodu na  pozemku parc. č. 960/3 

v k.ú. Písnice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě s investorem BXF Písnice a.s., Na Děkance 2109/1, Praha 2, IČ: 24232653 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 186607, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 22/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí důvodovou zprávu tohoto návrhu usnesení o komplikované historii 

vývoje vlastnických vztahů pozemku dnes označeného jako parc. č. 4/3 v k.ú. Písnice, 

obec Praha o velikosti 174 m
2
, 

2. souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s Mgr. Martinem Ladyrem a MUDr. Ikchou 

Ladyr, oba trvale bytem: Dolnocholupická 915/65, 143 00 Praha 4, na prodej pozemku 

parc. č. 4/3 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 174 m
2
,
 
ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš,  

3. bere na vědomí dvě možná řešení prodeje pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Písnice, a to za 

cenu stanovenou dohodou ve výši 254.640,- Kč nebo za cenu ve výši 953.520,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 4918/16/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou,  

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka, předložením návrhu prodeje ke schválení na 

zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 23/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

revokuje bod. č. 2 usnesení RMČ č. 270/2020 ze dne 16.12.2020 takto: 

2. souhlasí s uložením kabelového vedení  VN do pozemků parc.č. 659/50, 659/73, 927/1, 

910/81 a 910/82 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. 

 

č. 24/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

k informacím za rok 2020, 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 2020 a jejím zveřejněním. 

 

č. 25/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb SERVIS 24 s Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedenou Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, 

2. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb SERVIS 24 

s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, 
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zapsanou v obchodním rejstříku vedenou Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1171, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb BUSINESS 24 s Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 

            45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedenou Městským soudem 

            v Praze, oddíl B, vložka 1171, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

č. 26/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí rezignaci pana Ing. Josefa Makovského v Komise pro životní  

prostředí a místní Agendu 21,            

2. jmenuje Ing. Pavla Macháčka předsedou Komise pro životní prostředí a místní 

Agendu 21 s účinností od 1. 2. 2021, 

3. jmenuje do Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21            

    s účinností od 1. 2. 2021 nového člena paní Jitku Kopičkovou, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování   předsedy a člena 

Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21, 

5. ukládá panu předsedovi Ing. Pavlu Macháčkovi připravit náplň činnosti 

    komise a předložit ji ke schválení v RMČ. 

 


