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USNESENÍ RADY ze dne 28. 11. 2022 

 

 

 

č. 242/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí projektovou dokumentací pro zařízení staveniště ke stavbě „Trasa I.D 

metra v Praze, provozní úsek ID1b Olbrachtova (bez) - Nové Dvory + ražby TBM“ 

pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

z 10/2021, 

2. požaduje  
- z důvodu nevyhovujícího stavu účelové komunikace NN7064, která byla 

budována jako dočasná příjezdová komunikace k bytovým domům Ekospol, 

projednat její užívání a podmínky užívání s vlastníkem komunikace, 

- zajištění bezpečného dopravního napojení bytových domů Ekospol v ulici 

Švihovská Praha 4 - Písnice  na Kunratickou spojku a to bez kolize s 

obousměrnou staveništní dopravou z ulice Kunratická spojka do areálu zařízení 

staveniště, např. zřízením samostatné obslužné komunikace pouze pro stavbu,  

- prověřit možnost jednosměrné dopravy s příjezdem na mezideponii vyrubané 

zeminy z Kunratické spojky a odjezdem přes ulici Pramenná, případně 

alternativní napojení na Vídeňskou ulici, zároveň prověřit možnost přemístění 

mezideponie východním směrem (s možností výjezdu na ulici Vídeňskou), 

- směřovat případný výjezd ze stavby z ulice Pramenná (případně alternativní 

napojení) na Vídeňskou výhradně směrem ven z Prahy, tedy v trase Pramenná 

– Vídeňská – DO (Pražský okruh), aby v křižovatce Vídeňská x Pramenná 

nedocházelo k nárůstu levých odbočení, 

- zajištění opatření proti šíření prachu a hluku ze stavební činnosti směrem 

k obytné výstavbě RD v Písnici - např. protihlukovou stěnou,  

- prověřit možnost eliminace činnosti nejhlučnějších zařízení v nočních hodinách 

k zajištění nočního klidu,  

- dodržení podmínek závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze 

dne 3. 10. 2019 č. j. HSHMP 41147/2019, 

- aby staveništní doprava ze stavebního objektu SOD 25 Rezerva nebyla vedena 

komunikací Libušská a Meteorologická, 

- prověřit možnost urychlené výstavby obchvatu Písnice, 

- prověřit možnost zkapacitnění odbočovacího pruhu na Kunratické spojce ve 

vazbě na nákladní dopravu. 

 

č. 243/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem paní Michaely Říbalové, bytem Belgická 23, 120 

00, Praha 2 a panem Petrem Říbalem, bytem V Remízku 983/26, 152 00 Praha 5 se 

změnou územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice 

z VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné),  

2. pověřuje místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. předložením žádosti 

k projednání na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 
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č. 244/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje výši odměny vedoucím odborům ÚMČ Praha-Libuš za II. pololetí, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 245/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou NEXT Domy s.r.o. IČ: 

291 37 578, Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203005 na prodloužení 

termínu k dokončení díla, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem Dodatku č. 1, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 246/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje změnu závazných ukazatelů k části navýšeného příspěvku poskytovaného 

zřizovatelem na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy pro rok 2022 

v souvislosti se zajištěním adaptačních skupin pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí informace o čerpání a vyúčtování poskytnutého provozního příspěvku 

na provoz adaptačních skupin, 

3. ukládá paní ředitelce Mgr. Ivaně Gerlašinské nevyčerpané finanční prostředky 

poskytnuté dotace na provoz adaptačních skupin vrátit na účet zřizovatele do 10. 12. 

2022.  

 

č. 247/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č.14/2022 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 32/20222 která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje uzavření Darovacích smluv o poskytnutí finančního daru členům JSDH 

Praha-Libuš dle přílohy tohoto usnesení, 

3. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou podpisem těchto smluv,   

4. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou informováním o provedeném 

rozpočtovém opatření na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 248/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 16/2022, rozpočtové 

opatření č. 34/2022, 
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2. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou projednáním úpravy rozpočtu 

na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.  

 

 

 

č. 249/2022 

 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 17/2022 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 35/2022 – č. 36/2022, dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

 

č. 250/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb externího městského architekta 

s paní MgA. Eliškou Málkovou, Chrudimská 1575/6, 130 00 Praha 3, IČO: 086 

59 150 s účinností od 1. prosince 2022 na dobu určitou do 30. 11. 2023,  

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem této smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 251/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje stanovisko MČ Praha-Libuš k oznámení o zahájení řízení o vydání povolení 

k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 

2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Zařízení pro sběr a shromažďování stavebních 

odpadů – provozovna Kunratice, 

2. nesouhlasí s realizací tohoto záměru na rozhraní MČ Praha-Libuš a MČ Praha-

Kunratice, 

3. pověřuje paní místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. podpisem a odesláním 

Stanoviska MČ na MHMP, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 252/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje šéfredaktorem časopisu U nás s účinností od 1. prosince 2022 pana Mgr. 

Matěje Kadlece, 

2. jmenuje členkou Redakční rady časopisu U nás s účinností od 1. prosince 2022 paní 

Mgr. Hanu Kolářovou, 

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem jmenování. 

 


