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USNESENÍ RADY ze dne 21. 2. 2022 

 

 

 

č. 25/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se Zásadami pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro 

významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním 

městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými 

částmi,  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením Zásad pro koordinaci a 

projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní 

změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou 

komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi ke schválení Zastupitelstvu MČ 

Praha-Libuš. 

 

č. 26/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s umístěním poštovní a odkládací schránky České pošty, s. p., se sídlem: Politických 

vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, na pozemek parc. č. 290/1 v k. ú. Písnice, obec 

Praha, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 27/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s prodloužením vodovodního řadu a uložením do pozemků parc. č. 454 a parc.č. 506, 

oba v  k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, pro investora Milana Ježdíka v souladu 

s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení, zpracovanou 

společností PK Patočka, Tomešova 563/2b, 602 00 Brno, IČO: 68770308, za splnění 

podmínky obnovení asfaltového krytu vozovky v celé šíři a délce narušení krytu. 

 

 

č. 28/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojky NN do 

pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Vu Thi 

Tu, trvale bytem: V Kálku 91/1, 142 00 Praha 4 - Písnice, dle GP č. 1567-111/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 29/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení kanalizační přípojky do 

pozemku parc. č. 1159/4 v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Janem 

Vokálem, trvale bytem: Šmolíkova 902/52, 161 00 Praha 6, a Mgr. Věrou Vokálovou, 

trvale bytem: Na Šejdru 1082/7, 142 00 Praha 4, dle GP č. 1893-121/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 30/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení vodovodní přípojky do 

pozemku parc. č. 53/20 v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš s Romanem 

Svobodou, trvale bytem: Imrychova 981/3, 143 00 Praha 4, dle GP č. 1569-501/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 31/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 

27403505,  zapsanou u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 10356,  na uložení 

STL plynovodu a STL přípojek na pozemcích parc. č. 52/1 a 53/19 oba v k.ú. Písnice, 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle GP č. 1549-50/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 32/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s panem Jindřichem Haladou a Zdeňkou 

Haladovou, oba trvale bytem Na Losách 238/12, 142 00 Praha 4 - Písnice na pronájem 

části pozemku parc. č. 1001/1 v k.ú. Písnice (v GP označen jako parc. č. 1001/39), 

obec Praha, o výměře 5 m
2
, za nájemné ve výši 120,- Kč/m

2
/rok, tj. celkem 600,- 

Kč/rok,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 33/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu sportovního hřiště „Klokotská“ se společností 

CZECH FB FACILITY z. s., se sídlem: Přední 417, 252 45 Zvole, IČO: 01277871, 

vedenou ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 25112, na 

pronájem „většího hřiště“ na pozemcích parc. č. 557/118 a 557/110 oba v k. ú. Libuš, 

obec Praha, na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2022 za účelem provozování 

florbalového kroužku. Nájemné je stanoveno ve výši 300,- Kč/hod. 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 34/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti BRETTON s.r.o., IČO: 4527149, 

Bělčická 2841/13,141 00 Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice z OP/OVC na OB-C,  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

 

č. 35/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s provozem školských zařízení při základních školách v prázdninovém 

období školního roku 2021/2022 takto: 

- provoz školní družiny bude otevřen, pokud bude přihlášených min. 5 dětí,  

- provoz školní jídelny bude otevřen, pokud bude přihlášených min. 20 strávníků 

 

kal. 

týden 
pracovní dny 

Školní družina a školní jídelna                         

při ZŠ s RVJ v Písnici  

Školní družina, školní klub a 

školní jídelna při ZŠ 

Meteorologická 

26 1.7. - 3.7.  
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 
provoz přerušen 

27 4.7. - 10.7 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 
provoz přerušen 

28 11.7. - 17.7. 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 
provoz přerušen 

29 18.7. - 24.7. provoz přerušen provoz přerušen 

30 25.7. - 31.7. provoz přerušen provoz přerušen 

31 1.8. - 7.8. provoz přerušen provoz přerušen 

32 8.8. - 14.8. provoz přerušen provoz přerušen 

33 15.8. - 21.8. provoz přerušen 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 
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34 22.8. - 28.8.  provoz přerušen 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 

35 29.8. - 31.8.  provoz přerušen 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 

 

  

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

období školního roku 2021/2022 takto: 

- provoz bude otevřen, pokud bude přihlášených min. 5 dětí 

 

kal. 

týden 

pracovní 

dny 

MŠ a                

školní jídelna    

Mezi Domy 

MŠ a                 

školní jídelna      

MŠ Lojovická 

MŠ a                

školní jídelna      

MŠ Ke Kašně 

MŠ a                

školní jídelna    

MŠ K Lukám 

26 1.7. - 3.7.  
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

27 4.7. - 10.7 
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

28 11.7. - 17.7. 
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

29 18.7. - 24.7. 
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

30 25.7. - 31.7. 
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

31 1.8. - 7.8. 
provoz 

přerušen 
letní provoz 

provoz 

přerušen 
letní provoz 

32 8.8. - 14.8. 
provoz 

přerušen 
letní provoz 

provoz 

přerušen 
letní provoz 

33 15.8. - 21.8. 
letní provoz provoz 

přerušen 

letní provoz provoz 

přerušen 

34 22.8. - 28.8.  letní provoz 
provoz 

přerušen 
letní provoz 

provoz 

přerušen 

35 29.8. - 31.8.  letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz 

 

 

 

 

č. 36/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem pokračovat v členství městské části Praha-Libuš v Klubu 

zřizovatelů externí odborné poradní platformy školství v rámci aktivity „Města 

vzdělávání“ odborně koordinované společností EDUin, o.p.s, Bucharova 2928/14a, 

158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 24706370, zapsanou v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze, vedenou pod spisovou značkou O 738, 

2. souhlasí s Chartou Klubu zřizovatelů v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

3. pověřuje odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš odesláním vyplněného on-line 

formuláře pro členství v Klubu zřizovatelů od roku 2022.     
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č. 37/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí výsledky ankety o změně názvu ZŠ s RVJ, se sídlem Ladislava 

Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice na „Základní škola Písnice“, 

2. pověřuje Ing. Lenku Koudelkovou předložením změny názvu ZŠ s RVJ na jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 38/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 1/2022 ze dne 15. 2. 2022 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 15. 2. 2022 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a příspěvkových 

organizací zřízených MČ v celkové výši 585.316,01 Kč. 

 

 

č. 39/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí programového 

vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu se společností Datacentrum 

systems & consulting, a. s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 – Kamýk, IČ: 25631721 

zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5092, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 40/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností GOOD MASK s.r.o., Balbínova 

529/1, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 09112286 na 1 paletu respirátorů FFP2 

barevný mix = 96 KT a 28 box 3 ks = celkem 8.064 ks  (v hodnotě 126.625,- CZK bez 

DPH),  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 41/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje zaslání odpovědi na žádost hl. m. Praha o novelizaci Obecně závazné 

vyhlášky č. 45/2021 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol, návrh 

novelizace vyhlášky ponechává beze změny rozsahu školských obvodů, ale připojuje 

s ohledem ke změnám v názvech ulic v katastrálním území Libuše ve školském 

obvodu ZŠ Meteorologická takto ulici „Malá Slavonická“, 
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2. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem 

odpovědi, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 42/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z 07/2021, zpracovanou Ing. arch. Vojtěchem Hromkem, na akci „Stavební 

úpravy, přístavba a nástavba RD č.p. 115/14 Praha-Písnice na pozemku parc. č. 504 a 505 k.ú. 

Písnice“, pro stavebníka Petra Hynka, Praha 4 – Písnice. 

 

č. 43/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje podané Vyjádření k oznámení záměru „Zařízení pro sběr, soustřeďování 

a skladování odpadů – středisko Kunratice“.  

 

č. 44/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. bere na vědomí v souladu s § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění a v souladu s MŠMT vydanou Organizací školního roku 2021/2022 v základních 

školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

č. j. MSMT- 5214/2020 ze dne 13. 2. 2020 z provozních a organizačních 

důvodů plánovanou jednodenní odstávku vody v termínu jarních prázdnin 

v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. souhlasí s přerušením provozu školní družiny, školního klubu a školní jídelny 

při ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v tento den 

9. 3. 2022 z organizačních důvodů. 

 

 

 


