
USNESENÍ RADY ze dne 24. 5. 2021

6. 118/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ s RVJ, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 —

Písnice Mgr. Blanky Chýlové o neotevření přípravné třídy pro školní rok 2021/22

z důvodu nulového zájmu rodičů,

2. souhlasí s návrhem paní ředitelky ZŠ s RVJ, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice

Mgr. Blanky Chýlové pro školní rok 2021/22 s otevřením druhé paralelní třídy

prvního ročníku s maximálním počtem 15 dětí.

č. 119/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s převodem finančních prostředků z Rezervního fondu a to V částce 70 000,-

Kč z položky 413 (Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření) a V částce

40 000,- Kč z položky 414 (Rezervní fond z ostatních titulů bez účelového vázání a

nepocházející z dotace) Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 —

Písnice do Fondu investic V celkové částce 110 000,- Kč,

2. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně,

Ke Kašně 334,142 00 Praha 4 — Písnice, v průběhu roku 2021 v souladu s §31 dle

odst. 2 pismena d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na opravu podlahové krytiny a nátěr oken do

celkové výše 110 000,- K6.

6. 120/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s čerpáním finančních prostředků zFondu investic Základní školy srozšířenou

výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3,142 00 Praha 4 — Písnice, vprůběhu roku 2021

V souladu s §31 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ve znění pozdějších předpisů na:

- pořízení druhé plynové pánve až do výše 125 000,- Kč dle odst. 2 písmena a),

- opravu a údržbu majetku až do výše 50 000,- Kč dle odst. 2 písmena d).

č. 121/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 3/2021 ze dne 17. 5. 2021 a Rozhodnutí

tajemníka ÚMČ ze dne 17. 5. 2021 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a příspěvkových

organizací zřízených MC v celkové výši 1061491,70 K6.
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č. 122/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí vyhodnocení Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro poskytování

programových dotací za rok 2020, které je přílohou tohoto usnesení,

schvaluje celkovou vratku ve výši 135 423,- Kč.

č. 123/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

3.

4.

schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění výsledků přidělení účelových

neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2021 na úřední

desce ÚMČ Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 31. 5. 2021,

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestičních

dotací na přidělení dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2021

úspěšným žadatelům na částky ve výši dle bodu 1 tohoto usnesení a ve znění vzorové

veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,

pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem veřejnoprávních

smluv o poskytování účelových neinvestičních dotací dle bodu č. 3 tohoto usnesení.

č. 124/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí žádost pana Jindřicha Halady na směnu pozemků V k.ú. Písnice

souhlasí s předložením variantního řešení směny/prodeje pozemků zastupitelstvu

městské části:

varianta a) uzavření Směnné smlouvy s Jindřichem Haladou a Zdeňkou Haladovou,

na směnu pozemku parc. č. 1001/39 V k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 5m2 (oddělen

z pozemku parc.č. 1001/1 V k.ú. Písnice geometrickým plánem č. 1518-65/2020), ve

svěřené správě MČ Praha-Libuš, za pozemek pareč 129/3 V k.ú. Písnice, obec Praha,

o výměře 2m2 (oddělen z pozemku parc.č. 129/1 V k.ú. Písnice geometrickým plánem

č. 1541-5/2021) ve vlastnictví manželů Haladových. Rozdíl V ceně pozemků bude

doplacen.

varianta b) uzavření Nájemní smlouvy s Jindřichem Haladou a Zdeňkou Haladovou,

na pronájem pozemku parc. č. 1001/39 V k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 5m2

(oddělen zpozemku parc.č. 1001/1 vk.ú. Písnice geometrickým plánem č. 1518-

65/2020), ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu stanovenou ve výši 600,-

Kč/rok, na dobu neurčitou — do převodu nemovitosti do vlastnictví nájemce na základě

uzavřené kupní smlouvy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem dle

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jako cena obvyklá ke dni podpisu

nájemní smlouvy.
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3. pověřuje místostarostu pana Martina Franka předložením dvou variant návrhu

majetkoprávního vypořádání kprojédnání na zasedání Zastupitelstva městské části

Praha-Libuš.

č. 125/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor části hasičské zbrojnice

JSDH Písnice se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Praha — Písnice, IČO:

70901678, se sídlem Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 — Písnice, na dobu

určitou od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021, za účelem uspořádání letního příměstského

tábora pro děti,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 126/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015116154 s

příspěvkovou organizací Základní škola Meteorologická, se sídlem Meteorologická

181, 142 00 Praha 4 — Libuš, IČO: 60437910, opravňující k užívání pozemků a staveb

V k.ú. Libuš, uvedených V příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku,

2. pověřuje místostarostu pana Martina Franka předložením uzavření Dodatku č. 1 ke

Smlouvě o výpůjčce na jednání Zastupitelstva MČ.

č. 127/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojek inženýrských

sítí do pozemku parc. č. 895/1 V k. u. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Ing.

Arch. Břetislavem Heczkem a MUDr. Lenkou Heczkovou, dle GP č. 1864-679/2020,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 128/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na umístění příjezdu do podzemních

garáží „ŘRD V Hrobech“ na pozemku parc. č. 874/5 V k.ú. Libuš, ve svěřené správě

MČ Praha-Libuš, se společností XRC Czech, s.r.o., se sídlem: Praha 6, Bubeneč,

Terronská 947/49, PSČ: 160 00, IČO: 05469279, zapsanou V obchodním rejstříku u

Městského soudu V Praze, sp. zn. C 263897, dle GP č. 1857-236/2020,

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

součástí tohoto usnesení.
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E. 129/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s přemístěním památného litinového kříže z pozemku parc. č. 240 V k. ú.

Písnice na pozemek parc. č. 75/1 V k. ú. Písnice dle situace, která je nedílnou součástí

tohoto usnesení,

2. schvaluje cenovou nabídku na restauraci kříže včetně zlacení a montáže od

společnosti Kovárna Polák sro K Vrtilce 23/31, Praha 4 — Písnice č. restaurátorské

licence 10771/93 za cenu 119 306,— KE včetně DPH,

3. schvaluje cenovou nabídku na opravu a přemístění žulového podstavce pod křížem od

společnosti Mikeš kamenictví s.r.o., Křenova 438/7 Praha 6 IČ: 45242046 za cenu

83 974,- Kč s DPH,

4. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem objednávek dle uvedených

cenových nabídek.

E. 130/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí sréalizací kanalizační přípojky kRD č. p. 50/2, Praha 4 — Písnice ve

vlastnictví Pavla Rady a Simony Radové v intencích Smlouvy o smlouvě budoucí

směnné ze dne 13. 10. 2020 E. 2020104219,

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na

akci „Kanalizační přípojka k objektu č. p. 50/2, Praha 4 — Písnice“,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 131/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na

stavbu RD na pozemcích parc. č. 44/25 a parc. č. 48/2 oba vkú. Písnice zpracovanou

společností Living-in Moravia s.r.o., Kpt. Jaroše 922/3, 602 00 Brno, IC: 07453264 pro

inverostoosni AnoronBortovon_

E. 132/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební povolení na

dostavbu katodické ochrany lokalita 806 (dostavba SKAO 3 -Praha 4 - Písnice) pro investora

společnost Pražská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha

1, IČ225656112, zpracovanou společností AP INVESTING, s.r.0., se sídlem Palackého tř. 12,

612 00 Brno, IČ: 60712121 na pozemku parc.č. 927/1 V k.ú. Písnice, který je ve svěřené

správě MČ Praha-Libuš.
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č. 133/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

- souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části

Praha-Libuš za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

městské části Praha-Libuš za rok 2020, s plněním příjmů, čerpáním výdajů a

financováním městské části Praha-Libuš za rok 2020:

příjmy 103 695 626,09 K6

výdaje 111 057 248,22 K6

z toho:

kapitálové 50 859 390,25 K6

běžné 60 197 857,97 Kč

rozdíl příjmů a výdajů 7 361 622,13 K6

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za

rok 2020 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši

630 361,75 K6,

1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Závěrečný účet

městské části Praha-Libuš za rok 2020 s vyjádřením „souhlasu s celoročním

hospodařením, a to s výhradami uvedenými ve zprávě z přezkoumání

hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2020“,

2. ukládá místostarostovi lng. Pavlu Macháčkovi předložit závěrečný účet

městské části Praha-Libuš za rok 2020 na zasedání Zastupitelstva městské

části Praha-Libuš k zahájení projednání.

č. 134/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

akci „Rekonstrukce plynové kotelny Libušská 35, Praha 4“ V souladu se Zprávou 0

otevírání a hodnocení nabídek,

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je

nedílnou součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje uzavřeni Smlouvy 0 dílo s firmou VK INVESTING s.r.o. Moravská 205,

551 01 Jaroměř IC: 49287851 zapsanou V obchodním rejstříku vedeného Krajským

soudem V Hradci Králové oddíl C, vložka 4200 za cenu 365 686,- Kč s DPH,

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, které je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

č. 135/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje podání výpovědi pojistné smlouvy č.3212721049 na pojištění vozidla Ford

Transit RZ AH4722, s CPP a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 655/23, 186 00
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Praha 8, IČ6399853O zapsanou V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V

Praze, oddíl B, vložka 3433,

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

součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje novou Přílohu (hromadnou přihlášku) ke Skupinové smlouvě č. 898201286

s Allianz pojišťovnou a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971 zapsanou

u Městského soudu V Praze oddíl B, vložka 1815 za cenu 6.676,- Kč/rok,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 136/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření objednávky na dodávku a instalaci herních prvků na pozemku

parc. č. 696/1 vku. Písnice se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem

Drásov 583, 664 24, Drásov, IČO: 27738795, vedenou u Krajského soudu V Brně pod

spisovou značkou C 55742 za cenu 151 830,- Kč bez DPH,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 137/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí rezignaci pana Kamila Bolka na členství v Komisi pro životní

prostředí a místní Agendu 21,

2. bere na vědomí rezignaci pana Ing. Pavla Macháčka na předsedu Komise pro životní

prostředí a místní Agendu 21 s účinností ke dni 24. 5. 2021,

3. jmenuje

- předsedu Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 pana Bc. Michala Korbela s

účinností od 25. 5. 2021,

- člena Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 pana Ing. Pavla Macháčka

s účinností od 25. 5. 2021,

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

Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21.

E. 138/2021

Rada městské části Praha-Libuš:

Souhlasí coby zřizovatel v souladu se zřizovací listinou níže uvedené základní školy

s přijetím finančního daru pro Základní školu Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00

Praha 4 — Libuš, IČ: 60437910 od pana Mgr. Jiřího Koubka, bytem_

_ve výši 30.000,- KE (SIOVy: třicet tisíc korun českých).

E. 139/2021
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Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí zhoršující se stavebně-technický stav místní komunikace Paběnická,

ktera se nachází na území dvou městských částí: Praha-Libuš a Praha 4,

schvaluje podaní Žádosti o rekonstrukci místní komunikace Paběnicka za podmínek:

a. rekonstrukce bude koordinována s MČ Praha-Libuš a MČ Praha 4

b. rekonstrukce bude realizována tak, že propojení s ulicí Lukešova bude pouze

pro pěší a maximálně pro cyklisty

c. rekonstrukce zajistí maximum parkovacích míst,

ukládá vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš předání

tohoto usnesení na MČ Praha 4, TSK hl. m. Prahy, a.s. odbor dopravy MHMP,

odboru dopravy ÚMČ Prahy 12.
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