
USNESENÍ RADY ze dne 15. 3. 2021

E. 36/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s návrhem Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části

Praha 12 a městské části Praha-Libuš V letech 2021 — 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

E. 37/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2021 dle přílohy, která je

neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

E. 38/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí sDodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných

Městskou částí Praha-Libuš, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva

městské části Praha-Libuš tyto Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových

organizací.

E. 39/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a

Písnice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,

2. ukládá pánu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit Dodatky ke zřizovacím

listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a Písnice na zasedání ZMČ.

E. 40/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí odchod pání Evy Cochové z funkce členky Poradní skupiny

tajemníka ÚMČ Praha-Libuš pro nakládání s přebytečným a nepotřebným majetkem

svěřeným MČ,

2. schvaluje Poradní skupinu tajemníka ÚMČ Praha-Libuš pro nakládání s přebytečným

a nepotřebným majetkem svěřeným MČ (dále jen „Likvidáční komise“) vtomto

složení:

předsedá: pí Šárka Pichová

členové: Ing. Zuzana Kuryviálová, Bc. Iveta Ouředníčková, pí Věra Křenková
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3.

tajemnice: pí Olga Stárková,

ukládá tajemníkovi UMC Praha-Libuš ustanovit vnitřním předpisem Likvidační

komisi ve složení dle bodu č. 2 tohoto usnesení.

č. 41/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje výši odměny vedoucí ekonomického odboru ÚMČ Praha-Libuš Bc. Elišce

Cančíkove, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

č. 42/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě mezi nájemcem firmou

State Administration Consulting s.r.o., Martinelliho 254/7, 190 00 Praha 9 — Koloděje

a občanským sdružením OMC — Omega Motorcycle Club, Nádražní 24, Čejetičky,

293 01 Mladá Boleslav IČ: 22751041 vedeným u Městského soudu vPraze pod

spisovou značkou L 24045 na podnájem 10 NP objektu parkovacího domu

v Dobronicke ulici č.p. 694 Praha 4 — Libuš,

souhlasí jako vlastník objektu č. p. 694 Praha 4 - Libuš s provedením stavebních

uprav občanským sdružením OMC - Omega Motorcycle Club V10 NP objektu

parkovacího domu v Dobronicke ulici č. p. 694, spočívající v zazdění průduchů mezi

10 NP a 9 NP a osazením pojezdových vrat do vjezdu mezi 9 a 10 NP vyznačených

v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Stavební úpravy budou

provedeny na náklady podnájemce a budou odstraněny po skončení podnájemního

vztahu, pokud se strany nedohodnou jinak.

č. 43/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

souhlasí s odejmutím pozemků parc. č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318/3 všechny v k. u.

Libuš, obec Praha, ze svěřené správy MČ Praha-Libuš,

ukládá panu místostarostovi Martinovi Frankovi předložit návrh na odejmutí

nemovitostí ze správy MČ Praha-Libuš na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

č. 44/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

č. 2021010003 ze dne 6. l. 2021 se společnosti T-Mobile Czech Republic as., IČO:

64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, zapsanou u Městského

soudu v Praze pod s. zn. B 3787, spočívající v doplnění pozemků parc. č. 59/23 a

1142/2, oba v k. u. Libuš, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš.
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2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí

tohoto usnesení.

č. 45/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2015064086 ze dne

26. 5. 2015 se společností KOUTECKÝ, s.r.o., IČO: 63147084, se sídlem Družby

1413, Duchcov, týkající se prodloužení pronájmu l m2 pozemku parc. č. 259/1 V k. u.

Písnice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. Nájemné je

stanoveno ve výši 8.184,- Kč/rok bez DPH,

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

tohoto usnesení.

č. 46/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2016084125 ze

dne 19. 9. 2016 se společností KOUTECKÝ, s.r.o., IČO: 63147084, se sídlem

Družby 1413, Duchcov, týkající se prodloužení pronájmu 1 m2 pozemku parc. č.

910/81 V k. u. Písnice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023.

Nájemné je stanoveno ve výši 8.160,-Kč/rok bez DPH,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 47/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí dokument „Vyhodnocení participace“ a výsledná doporučení. Souhlasí s

realizací navržené aktivity Pocitová mapa a potvrzuje, že uvedená aktivita není ve stejném

rozsahu hrazena z jiných finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu bude

městská část Praha-Libuš využívat nejméně do 30. 6. 2024.

č. 48/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

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

kabelového vedení NN do pozemků parc. č. 53/17, parc. č. 53/19, parc. č. 53/20, parc.

č. 53/29 a parc. č. 977/4 všechny V k. u. Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ

Praha-Libuš, zpracovanou společností ENGIE Services as., se sídlem Lhotecká 793/3,

143 00 Praha 4, pro investora společnost PREdistribuce a.s., IČO: 27376516, se

sídlem Svornosti 3199/l9a, 155 00 Praha 5,
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2.

3.

4.

5.

souhlasí s uložením kabelového vedení NN do pozemků parc. č. 53/ 17, parc. č. 53/19,

parc. č. 53/20, parc. č. 53/29 a parc. č. 977/4 všechny V k. ú. Písnice, obec Praha, ve

svěřené správě MČ Praha-Libuš, za splnění následujících podmínek:

- uložení kabelů přes komunikace v k. ú. Písnice bude provedeno protlakem,

- při vstupu do zeleně bude postupováno dle ČSN 839061, dřeviny v blízkosti

stavby je třeba během stavebních prací chránit před poškozením,

- při pokládce kabelů přes propustek (u RD č. p. 168/15 Písnice) dbát na zvýšenou

pozornost, aby nedošlo k narušení funkce propustku,

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

předány zástupci MČ Praha-Libuš.

souhlasí s umístěním ochranného pásma kabelového vedení NN na pozemcích parc.

č. 53/20, parc. č. 53/17, parc. č. 53/29 všechny v k.ú. Písnice, obec Praha, kteréjsou ve

svěřené správě MČ Praha-Libuš,

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

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

3199/19a, 155 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. B 10158,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 49/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí Hodnotící zprávu k naplňování procesu místní Agendy 21 za rok

2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

schvaluje Akční plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2021, který je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

č. 50/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky v objektu Libušská

81, 142 00 Praha 4 — Libuš 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,

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.

č. 51/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy 0 napojení objektu Libušská 35/200,

Praha 4 ve svěřené správě MČ Praha-Libuš na poplachový monitorovací systém hl. m.

Prahy č. 2010044035 ze dne 14. 9. 2009 mezi Správou služeb hlavního města Prahy,

příspěvkové organizace, se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 — Libeň a MČ Praha-

Libuš ke dni 31. 3. 2021,
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 52/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno — veřejné zakázky a

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614

zapsaná V OR KS V Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci zjednodušeného

podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ

Meteorologická 181, Praha 4 -Libuš“ za cenu 39.930,- Kč včetně DPH,

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 53/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

nesouhlasí se záměrem hl. m. Prahy prodat část pozemku parc. č. 428/1 V k.ú. Libuš, obec

Praha, o výměře 479 m2, druh pozemku-orná půda, lng. Liborovi Koudelovi, trvale bytem

Kodymova 2539/8, 158 00 Praha 5, dle GP č. 1855-222/2020 z následujících důvodů:

l .

2.

na pozemku parc. č. 428/1 v k.ú. Libuš probíhá na MHMP změna územního plánu,

dosud o ní není rozhodnuto,

na pozemku parc. č. 428/1 vk.ú. Libuš je zpracovaná urbanistická a zastavovací

studie, jejíž součástí je i umístění nové základní školy a výše definovaná část pozemku

je její součástí a dále zčásti zasahuje do rozšíření stávajícího parku KJezírku

s platným územním rozhodnutím na umístění parku č.j MHMP/126619/01 ze dne

10.8.2001.

č. 54/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání

nepřenosné zákaznické karty s firmou Pražská plynárenská, as., Národní 37, 110 00

Praha 1 — Nové Město, zapsanou V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

V Praze, oddíl B, vložka 2337 na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy

oběma smluvními stranami,

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 55/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 2/2021 provedenou rozpočtovým

opatřením č. 3/2021, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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č. 56/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí změnu ORJ ve schváleném rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 Z ORJ

400 na ORJ 600 - OdPá 3399.

č. 57/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí sprovozem školských zařízení při základních školách Vprázdninovém

období školního roku 2020/2021 takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

kal. pracovní Školní družina a školní jídelna Školní družina a školní jídelna

týden dny při ZS s RVJ v Písnici při ZS Meteorologická

letní provoz pro žáky obou ZŠ v v
26 1.7. — 2.7. zřizovaných MČ provoz prerusen

letní provoz pro žáky obou ZS v v
27 5.7. — 9.7 zřizovaných MČ provoz prerusen

letní provoz pro žáky obou ZŠ v v
28 12.7. — 16.7. zřizovaných MC provoz prerusen

29 19.7. — 23.7. provoz přerušen provoz přerušen

30 26.7. — 30.7. provoz přerušen provoz přerušen

31 2.8. — 6.8. provoz přerušen provoz přerušen

32 9.8. — 13.8. provoz přerušen provoz přerušen

“ v letní provoz pro žáky obou ZŠ

33 16.8. — 20.8. provoz prerusen zřizovaných MČ

“ v letní provoz pro žáky obou ZŠ

34 23.8. — 27.8. provoz prerusen zřizovaných MC

“ v letní provoz pro žáky obou ZŠ

35 30.8. — 31.8. provoz prerusen zřizovaných MČ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. souhlasí s provozem mateřských škol a jejich školských zařízení V prázdninovém

období školního roku 2020/2021 takto:

kal. pracovní v MŠ? v MŠ? v MŠ? v MS}!
týden dny skolní Jídelna skolní _pdelná skolní _lldel'nžč skolnl Jldelna

Mez1 Domy MS LoJov1cka MS Ke Kasne MS K Lukam

26 1.7. - 2.7. letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz

27 5.7. — 9.7 letní provoz letní provoz provoz přerušen letní provoz

28 12.7. - 16.7. letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz

29 19.7. — 23.7. provoz přerušen provoz přerušen letní provoz letní provoz

30 26.7. — 30.7. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen

31 2.8. — 6.8. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen

32 9.8. — 13.8. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen

33 16.8. — 20.8. letni provoz letni provoz provoz přerušen provoz přerušen

34 23.8. — 27.8. letni provoz letni provoz letní provoz letní provoz

35 30.8. — 31.8. letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz      
Strana 6 (celkem 9)

 



č. 58/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce prostor V objektu Klubu Junior na

adrese Na Okruhu 395/ 1, 142 00 Praha 4 - Písnice, na dobu určitou od 9. 7. do 31. 8.

2021 se Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 -

Libuš, IČ: 60437910, pro jazykové kurzy žáků s OMJ a letní provoz školní družiny,

2. pověřuje paní místostarostku lng. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy

o výpůjčce, která je přílohou tohoto usnesení.

č. 59/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce prostor V objektu Klubu Junior na

adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice na dobu určitou od 2. 7. do 18. 7.

2021 a od 9. 8. do 22. 8. 2021 se spolkem INFO-DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126,

142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku

vedeném Městským soudem V Praze oddíl L vložká 20555 ,

2. pověřuje paní místostarostku lng. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy

o výpůjčce, která je přílohou tohoto usnesení,

3. schvaluje uzavření Smlouvy o uhrádě nákladů spojených s užíváním vypůjčených

prostor V objektu Klubu Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 — Písnice

za cenu 1000,-Kč/týden, t,j. celkem 4 OOO,- Kč za 4 týdenní turnusy se spolkem INFO-

DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, zapsaný

spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem V Praze oddíl L vložka

20555,

4. pověřuje pání místostarostku lng. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy o úhradě

nákladů, která je přílohou tohoto usnesení.

č. 60/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí přerušení provozu školní jídelny při ZŠ Meteorologická,

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 — Libuš a to od 1. 3. do 5. 3. 2021,

2. bere na vědomí přerušení provozu školních jídelen u všech zřizovaných mateřských

škol po dobu jejich uzavření na základě usnesení Vlády ČR z důvodu

protipándemických opatření od 1. 3. 2021 do 19. 3. 2021.

č. 61/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí hodnocení ředitelky Mateřské školy Mezi Domy se sídlem Mezi

Domy 373/10, 142 00 Praha 4 — Písnice Mgr. Ivany Gerlašinské, které dne 31. 7. 2021

končí šestileté období výkonu práce na vedoucím prácovním místě ředitelky této

příspěvkové organizace (neveřejná příloha č. l k důvodové zprávě),
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2.

3.

schvaluje záměr nevyhlašovat konkurs na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy

Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 — Písnice,

schvaluje vydání potvrzení o pokračování na vedoucím pracovním místě ředitelky

zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy

373/10, 142 00 Praha 4 — Písnice, IČ: 60437944, Mgr. Ivaně Gerlašinské na dobu

určitou tj. od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2027, V souladu 5 § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou tohoto usnesení.

č. 62/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí

Praha-Libuš do projektu kraje hl. m. Prahy „Školní obědy dostupné pro každé dítě Vl“

financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci vždy na pozici

partnerů s finančním příspěvkem,

pověřuje Ing. Lenku Koudelkovou podpisem souhlasů, které jsou přílohou tohoto

usnesení.

č. 63/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

stanoví ředitelce MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 — Písnice paní

Mgr. Ivaně Gerlašinské plat s účinností od 1. 4. 2021,

pověřuje paní místostarostku lng. Lenku Koudelkovou podpisem platového výměru,

který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

č. 64/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje pro přijetí dětí do mateřských škol zřízených městskou částí Praha-Libuš na

školní rok 2021/2022 tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2021 s odkladem povinné školní docházky,

3. dítě ve věku 5 let ke dni31. 8.2021,

4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8.2021,

5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2021,

6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8.2021,

schvaluje pro přijetí dětí do přípravných tříd základních škol zřízených městskou částí

Praha-Libuš na školní rok 2021/2022 tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš ve

školském obvodu dané školy,

2. dítě s odkladem povinné školní docházky,

3. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

4. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,
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3.

5.

schvaluje pro přijetí dětí do prvních tříd základních škol zřízených městskou částí

Praha-Libuš na školní rok 2021/2022 tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš ve

školském obvodu oblasti školy,

2. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

schvaluje pro přijetí dětí do druhých až devátých tříd základních škol zřízených

městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2021/2022 tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš

školském obvodu oblasti školy,

2. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

nesouhlasí se zařazením kritéria sourozenec vzdělávaný v dané škole.

č. 65/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje pro přijetí dětí k letnímu provozu mateřských škol zřízených městskou částí

Praha-Libuš na školní rok 2020/2021tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě plnící povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha-

Libuš,

3. dítě přijaté do mateřské školy zřizované MČ Praha-Libuš,

schvaluje pro přijetí dětí k letnímu provozu školních družin základních škol zřízených

městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2020/2021tato kritéria:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě přijaté do přípravné třídy a do 1. třídy základní školy zřizované MČ Praha-

'vvr

č. 66/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s panem Janem Kotrčem, bytem_

o finančním daru ve výši 8.000,- Kč s konkrétnim účelem použití „Pro

mladé hasiče JSDH Písnice“,

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

součástí tohoto usnesení.
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