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USNESENÍ RADY ze dne 31. 1. 2022 

 

 

 

č. 7/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí závěrečné zprávy za rok 2021 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“,  

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 5, IČ: 

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

 

 

č. 8/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje kritéria: 
A. pro přijetí dětí k letnímu provozu mateřských škol zřízených městskou částí Praha-Libuš 

na školní rok 2021/2022 takto: 

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, 

B. pro přijetí dětí k letnímu provozu školních družin základních škol zřízených městskou 

částí Praha-Libuš na školní rok 2021/2022 takto: 

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-Libuš s 

prioritou dle nejnižšího věku žáka. 

 

 

č. 9/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje: 

A. pro přijetí dětí do mateřských škol zřízených městskou částí Praha-Libuš na školní 

rok 2022/2023 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. 2022 s odkladem povinné školní     docházky, 

3. dítě ve věku 5 let ke dni 31. 8. 2022, 

4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2022, 

5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2022, 

6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2022, 

B. pro přijetí dětí do přípravných tříd základních škol zřízených městskou částí Praha-

Libuš na školní rok 2022/2023 tato kritéria: 
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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, 

C. pro přijetí dětí do prvních tříd základních škol zřízených městskou částí Praha-

Libuš na školní rok 2022/2023  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, 

D. pro přijetí dětí do druhých až devátých tříd základních škol zřízených městskou 

částí Praha-Libuš na školní rok 2022/2023  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, 

 

2. nesouhlasí se zařazením kritéria sourozenec vzdělávaný v dané škole. 

 

 

č. 10/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to do oblasti č. 1 - Nízkoprahové služby pro osoby bez domova na 

preventivní terénní program přispívající k řešení problematiky bezdomovectví 

s rozpočtem v maximální výši 70. 000,- Kč, 

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% na podanou žádost o 

dotaci dle bodu 1 tohoto usnesení,  

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí. 

 

 

č. 11/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti na HMP o svěření pozemků parc. č. 402/28, 843/6, 843/11, 

843/17, 843/20, 844/4, 868/6, 1123/58, 1123/140, 1126/3 a 1159/6 všechny v k. ú. 

Libuš  a parc. č. 162/1, 162/2, 189/1, 189/2, 189/3, 670/5, 670/7 a  816/1 všechny v k. 

ú. Písnice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. ukládá panu místostarostovi Martinovi Frankovi předložit návrh na svěření 

nemovitostí do správy MČ Praha-Libuš na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 12/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  

č. 2021110190 ze dne 4. 1. 2022 se Zdravotnickou Asistenční Službou Praha z. s., se 

sídlem: Mašovická 503/16, 142 00 Praha 4 -  Libuš, IČO: 08505098, zapsanou 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 72476, týkající 

se změny úhrad poplatků za služby v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, tj. za 

elektřinu, plyn, vodné a stočné,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 13/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu pozemku parc.č. 696/1 v k. 

ú. Písnice - fotbalového hřiště Švihovská s Tělovýchovnou jednotou Sokol Písnice z. 

s., se sídlem Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČO: 49279556, 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 1666, kterým se 

prodlužuje trvání Smlouvy o podnájmu do 31. 12. 2026,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 14/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením inženýrské sítě – dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 231 

v k.ú. Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, souhlasí s umístěním 

přesahu zateplení v rozsahu záboru 0,5 m
2 

nad pozemek parc. č. 231 v k.ú. Písnice, 

obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

inženýrské sítě a umístění přesahu zateplení se společností Sonnacu Development 

s.r.o., se sídlem: Kublov 97, 267 41 Kublov, IČO: 28517750, zapsanou v obchodním 

rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. 147409, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 15/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2017114160 ze dne 8. 12. 

2017 s Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, z. s., se sídlem 

Vančurova 3125/54, 615 00 Brno, IČO: 26660041, zapsaným ve spolkovém rejstříku 
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u Krajského soudu v Brně sp. zn. L 10374,  kterým se navyšuje úhrada poplatků za 

služby, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 16/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z 09/2021 zpracovanou Ing. arch. Tomášem Čížkem na stavbu 1 RD 

SO 01 v ul. Libušská a  atelieru SO 02 na pozemcích parc. č. 110 a  parc. č. 111 oba 

v k.ú. Písnice pro stavebníka Mgr. Andělu Janouškovou, Libušská 232/24, 142 00 

Praha 4 – Písnice, 

2. souhlasí se zateplením SO 02 (atelier) a záboru části pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. 

Písnice ve svěřené správě MČ Praha Libuš,  

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

inženýrské sítě č. 2018054113 s paní Mgr. Andělou Janouškovou, Libušská 232/24, 

142 00 Praha 4 – Písnice na zábor části pozemku parc.č. 114/4 v k.ú. Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 17/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

k informacím za rok 2021, 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 2021 a jejím zveřejněním. 

 

 

č. 18/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 19/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

rok 2022 takto: 

- Projektová dokumentace pro akci „Rekonstrukce a přístavba základní školy 

v Praze Písnici“, priorita č. 1 

- Projektová dokumentace na přístavba nového pavilonu v  Mateřské škole Ke 

Kašně, Praha-Písnice priorita č. 2 
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- Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická, Praha-Libuš, 1 

fáze, priorita č. 3, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 20/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí odstranění stavby RD č. p. 11 v ulici Libušská Praha-Libuš na 

pozemku parc. č. 461 k.ú. Libuš za podmínek uvedených V Rozhodnutí ÚMČ P12 

odboru výstavby ze dne 22. 6. 2020, 

2. souhlasí s  předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z  2021 revidovanou 01/2022 na novostavbu nového polyfunkčního 

domu v ul. Libušská na pozemku parc. č. 461 v k.ú. Libuš zpracovanou společností 

Šimoník architekti s.r.o., investor Mgr. Tran Quang Tuan, Předenická 681/11, 142 00 

Praha 4 -Písnice v tomto rozsahu a za těchto podmínek: 

 2 NP a obytné podkroví se sedlovou střechou  

 doprava v klidu bude řešena pouze na pozemku investora a to v 1. podzemním 

podlaží formou 4 zakladačů pro celkem 9 PS z toho 1 návštěvnické, 

 balkony do veřejného prostranství budou řešeny dle poslední vizualizace 

z 01/2022 bez zastřešení, 

 chodník v ulici Libušská a Drůbežářská bude v rozsahu stavby pro účely 

výstavby na náklady investora rozebrán a následně složen ze zámkové dlažby do 

stejné podoby včetně prvků pro osoby se sníženou schopností orientace a v souladu 

se všemi předpisy v platném znění, 

3. souhlasí s umístěním přípojky kanalizace do pozemku parc. č. 1143 v k.ú. Libuš ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš za podmínky, že povrch bude uveden do původního stavu 

a předán zástupci MČ Praha-Libuš, 

4. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

splaškové kanalizační přípojky s budoucím oprávněným Mgr. Tran Quang Tuan , 

Předenická 681/11, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

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

tohoto usnesení, 

6. souhlasí s připojením pozemku parc. č. 461, k.ú. Libuš na místní komunikaci Drůbežářská 

za splnění následujících podmínek: 

 Připojení pozemku bude provedeno v souladu s předloženou situací z 9/2021, která 

bude před realizací předložena ke schválení příslušnému stavebnímu úřadu. 

 Veškeré stavební úpravy vjezdu/sjezdu z komunikace na pozemek stavebníka budou 

provedeny na náklady stavebníka. 

 Stavební úpravy vjezdu/sjezdu budou dokončeny před zahájením užívání tohoto 

vjezdu/sjezdu. 

 Stavebník zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

vjezdem a budou splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany 

těchto sítí (např. položení chrániček přes stávající kabely) na náklady investora. 

 Za narušení inženýrských sítí zodpovídá stavebník. 

 Po vybudování vjezdu/sjezdu bude správci komunikace – odboru životního prostředí a 

dopravy ÚMČ Praha-Libuš předána situace skutečného provedení, včetně 

konstrukčních vrstev, vyznačení sítí a popř. chrániček těchto sítí. 
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č. 21/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu 

uzavřeného výběrového řízení na dodávku s názvem „Dodávka zahradního rideru“, 

2. schvaluje postoupení Výzvy následujícím účastníkům: 

1) František KUBERA, IČ: 41207441, Kubelíkova 1583/2, 130 00, Praha 3  

2) Hobbycentrum Radotín s.r.o., IČ:3668363, K Cementárně 21, 153 00 Praha 5 – 

Radotín 

3) LPP Technik s.r.o., IČ: 25070061, Smetanova 193, 257 65 Čechtice 

4) Kobras spol. s.r.o., IČ: 18626980, Chlumecká 1502, 198 00 Praha – Kyje 

5) TLAMKA s.r.o., IČ: 2413752, Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice,  

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 22/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,                      o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o 

organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů - uzavření  školní jídelny v ZŠ 

s RVJ Ladislava Coňka 40/3,   142 00 Praha 4 – Písnice na období jednoho týdne 

z důvodu karantény a pracovní neschopnosti kuchařek, 

2. souhlasí s přerušením provozu školní jídelny při ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 40/3, 142 

00 Praha 4 - Písnice z organizačních důvodů ve dnech 31. 01. až 06. 02. 2022. 

 

 

č. 23/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy K Lukám, K 

Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 49624628 v průběhu roku 2022 v souladu s §31, 

odst. 2, písm. a) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů na nákup nové škrabky na brambory ve výši 43.000,- Kč.   


