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USNESENÍ RADY ze dne 14. 3. 2022 

 

 

 

č. 48/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení vodovodní,  kanalizační  

a plynovodní přípojky pro pozemky parc. č. 391/9 a 391/22, oba v k. ú. Libuš do 

pozemků parc. č. 391/10 a 1141/1, oba v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš, s Ing. Lucasem Azilinonem a Ing. Simonou Azilinonovou, dle GP č. 1898-

208/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 49/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

C-cubed s.r.o., se sídlem Tupolevova 893/16, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO: 

09646202, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. z. C 339393, na pronájem 

„malého hřiště“ na pozemcích parc.č. 557/118 a 557/110 oba v k.ú. Libuš, obec Praha, 

za účelem provozování sportovního kroužku. Nájemné je stanoveno ve výši 300,-

Kč/1hod pronájmu,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 50/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení z 04/2021, zpracovanou společností APECH ARCH s.r.o., Ing. Robinem Filákem, Pod 

Karlovem 1262/2, 120 00 Praha 2, na novostavbu RD na pozemku parc. č. 44/23 v k. ú. 

Písnice, pro stavebníka pana Petra Stacha, Praha-Písnice. 

 

 

č. 51/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí Dodatek k Pojistné smlouvě č. C550009550 na pojištění pojízdných 

strojů a zařízení - dopojištění požárního vozidla Volvo za pořizovací cenu 6.253.630,- 

Kč a navýšení pojistného o 46.056,- Kč/rok, 

2. schvaluje uzavření Dodatku k Pojistné smlouvě č. C550009550 na pojištění 

pojízdných strojů a zařízení v celkové hodnotě 23.922.467,- Kč s Allianz pojišťovnou 

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

rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1815, za 

pojistné 251.186,- Kč/rok, 
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3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 52/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

2021, 

2. schvaluje Akční plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2022, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 53/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě č. 2017015007 se společností 

AQIK s.r.o., IČ: 27800385, Ostravská 644, 199 00 Praha 9, zapsaným Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 276121, kterým se prodlužuje účinnost smlouvy o 

dva roky, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 4, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 54/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 1/2022 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 1/2022, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 55/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje roční účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-

Libuš za rok 2021, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 56/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

stavebnímu řízení z 12/2021, zpracovanou společností AVS Projekt s.r.o. Ing. 
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Matějem Pokorným, na stavbu 2 RD na pozemku parc. č. 654/2 v k.ú. Písnice, pro 

stavebníka Ing. Martina Vlka a Mgr. Jana Vlka, 

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie do pozemku parc. č. 580 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na přípojku 

vody, kanalizace a elektro s Ing. Martinem Vlkem, Praha 4 a Ing. Jaroslavou Vlkovou, 

Ohrobec, Praha - západ, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 57/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s  umístěním stavby venkovního schodiště na pozemku parc.č. 516/1 v k.ú. 

Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš pro přístup k výdejovému okénku u 

objektu č. p. 6 v ulici Hoštická, 142 00  Praha 4 -Písnice na pozemku parc.č. 345 v k.ú. 

Písnice za těchto podmínek: 

 bude uzavřena nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 516/1 v k.ú. Písnice 

mezi MČ Praha-Libuš a panem Liborem Zedníkem, Praha 4 – Písnice, 

 stavba nebude v kolizi se stavebním záměrem „Stavba č. 0088 TV Libuš etapa 

0031 Putimská, Hoštická a Ke Březině“, jehož investor je Hlavní město Praha, 

stavebník doloží vyjádření projektanta stavby komunikace Hoštická, že provoz 

schodiště nebude z hlediska bezpečnosti provozu v kolizi s  provozem na 

rekonstruované komunikaci Hoštická a že umístění schodiště nebude vyžadovat 

úpravy schváleného projektu rekonstrukce ulice Hoštická,  

 ke stavebnímu záměru budou doložena souhlasná stanoviska dotčených orgánů 

státní správy  a  vlastníků sítí, které se nachází v pozemku parc. č. 516/1 v k.ú. 

Písnice a jsou dotčeny stavbou uvedeného schodiště a budou splněny podmínky 

správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí (např. položení chrániček 

přes stávající kabely) vše na náklady stavebníka, za narušení inženýrských sítí 

zodpovídá stavebník, 

 budou dodrženy podmínky odboru dopravy ÚMČ Praha 12 uvedené ve stanovisku 

č. j. P12 5875/2022 ODO/Ba, sp. zn.: P12 48887/2021 ODO ze dne 7. 2. 2022, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu s panem Liborem Zedníkem, Praha 4 – Písnice, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 58/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s  předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení z 12/2021 zpracovanou ateliérem EUROPROJEKTA s.r.o. Ing. arch. Martinem 

Borákem na stavbu RD č. p. 31/3, Praha 4 - Libuš na pozemcích parc. č. 514 a 515, oba v k.ú. 

Libuš pro stavebníky Mgr. Martinu Ježdíkovou a Bc. Milana Ježdíka, Praha 4 - Libuš za 

dodržení podmínek vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení vypracované Ing. 

Lubomírem Baurem v 11/2021. 
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č. 59/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení uzavřeného výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka zahradního rideru“, 

2. schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Dodávka zahradního rideru“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 60/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2022 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 61/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 62/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 5. 4. 

2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 63/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ukládá ředitelům všech zřízených mateřských a základních škol povinnost 

koordinovat zájem o umísťování ukrajinských dětí se zřizovatelem a s odborem 

správním a školství ÚMČ Praha-Libuš,  

2. souhlasí dle technických podmínek objektů ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 

142 00 Praha 4 – Libuš a Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 

Praha 4 – Písnice se zajištěním adaptace včetně výuky českého jazyka pro ukrajinské 

děti v době do 90 dnů od vstupu na území ČR, resp. po uplynutí této lhůty s jejich 

přijetím do mateřských a základních škol zřízených MČ Praha-Libuš v závislosti na 

dostupné kapacitě,  

3. pověřuje ředitele ZŠ Meteorologická pana Mgr. Jaroslava Kulika a ředitelku MŠ Mezi 

Domy paní Mgr. Ivanu Gerlašinskou zajištěním organizace jazykové adaptace a 

přípravy ukrajinských dětí před nástupem do základní a mateřské školy v rozsahu 
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dvou tříd ZŠ a jedné třídy MŠ včetně zajištění příslušných ukrajinských 

spolupracovníků prioritně se znalostí českého jazyka se zahájením činnosti 

v nejbližším možném termínu,  

4. souhlasí s vyčleněním nezbytné částky z rozpočtu městské části Praha-Libuš na 

zajištění vzdělávání předškolních a školních dětí postižených válkou na Ukrajině 

k posílení příspěvku zřizovatele na provoz školy, 

5. pověřuje odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš zajištěním schválení závazných 

ukazatelů pro navýšené finanční prostředky poskytnuté formou příspěvku zřizovatele 

na pokrytí nezbytných nákladů na mzdy, materiál atd. na vzdělávání ukrajinských dětí, 

- navýšení kapacity Základní školy Meteorologická v závislosti na realizaci 

navýšení kapacity její školní jídelny odborem správy majetku a investic ÚMČ, 

6. pověřuje odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš: 

- přípravou zápůjčky příslušných prostor v Klubu Junior pro MŠ Mezi Domy,   

- přípravou a realizací navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Meteorologická,  

7. pověřuje odbor ekonomický ÚMČ Praha-Libuš zajištěním příslušné změny rozpočtu 

MČ pro rok 2022 a změny rozpisu rozpočtu, 

8. pověřuje tajemníka ÚMČ Praha-Libuš koordinací aktivit jednotlivých odborů ÚMČ 

Praha-Libuš a zřízených příspěvkových organizací při vzdělávání ukrajinských dětí.  

 

 
 

 

č. 64/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí se zapojením zřízených základních škol do čerpání dotací z Národního plánu obnovy 

financovaného Evropskou unií – Next Generation EU, konkrétně: 

- ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš na doučování v částce 

274. 300,-  Kč, na financování digitálních učebních pomůcek v částce 634. 000,- Kč, a na 

financování prevence digitální propasti v částce 237. 000,- Kč,  

- ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice na doučování v 

částce 35.000,- Kč, na financování digitálních učebních pomůcek v částce 134.000,- Kč a 

na financování prevence digitální propasti v částce 68.000,- Kč. 

 

č. 65/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje aktualizaci možných investičních a neinvestičních priorit projektu „MAP 

Praha 12 pokračuje“, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkou podpisem těchto aktualizovaných 

dokumentů, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

 

č. 66/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. bere na vědomí žádost zřízené příspěvkové organizace - ZŠ s rozšířenou výukou 

jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, o změnu svého názvu na Základní 

školu Písnice,  

2. bere na vědomí výsledek ankety o změně názvu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 

L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, pořádané ÚMČ Praha-Libuš a vedením ZŠ 

s RVJ v poměru, ve které se více než ¾ žáků, rodičů a zaměstnanců školy vyjádřilo 

pro změnu názvu školy, 

3. souhlasí se změnou názvu zřízené příspěvkové organizace - Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, na 

název „Základní škola Písnice“, 

4. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině v Základní škole s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, kterým se mění 

název školy na „Základní škola Písnice“, a je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

5. ukládá místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit návrh Dodatku č. 10 ke 

Zřizovací listině Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 

Praha 4 – Písnice na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

6. bere na vědomí odhadované náklady MČ Praha-Libuš a náklady příspěvkové 

organizace spojené se změnou jejího názvu, které budou hrazeny z rozpočtu této 

příspěvkové organizace. 

 

č. 67/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí na základě technických podmínek objektu Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, s vyhlášením zápisu na školní 

rok 2022/2023 do dvou prvních tříd o celkové kapacitě 26+15, tj. 41 žáků, 

2. pověřuje ředitelku této příspěvkové organizace paní Mgr. Blanku Chýlovou vypsáním 

zápisu v souladu s bodem č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 68/2022 

 

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 24. 7. 

2022 a od 6. 8. do 21. 8. 2022 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, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy 

o výpůjčce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě 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 4 000,- 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 paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy o úhradě 

nákladů, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 

č. 69/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. bere na vědomí architektonickou studii z 11/2020 na „Přístavbu a nástavbu v areálu 

MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 304, Praha 4 - Písnice“ vypracovanou společností 

Archdynamic s.r.o. IČ 241 54 679, Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4 v 11/2020 a 

souhlasí s variantou „E“ umístění nového pavilonu, 

2. schvaluje zveřejnění Výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku v režimu 

zjednodušeného podlimitního řízení „Vypracování projektové dokumentace na 

přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně, Praha 4 – Písnice“ včetně výkazu výměr, 

položkového rozpočtu a inženýrské činnosti v rozsahu architektonické studie 

z 11/2020 vypracované společností Archdynamic s.r.o. IČ 241 54 679, Na Strži 

290/10, 140 00 Praha 4 varianta „E“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 


