
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 13. 12. 2022

č. 64/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023, která jsou nedílnou součástí

tohoto usnesení,

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. zabezpečit dodržování

Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023.

č. 65/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 pana místostarostu

MC Praha-Libuš Jaroslava Melichara.

č. 66/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období

od 12/2021 do 9/2022 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve výši od 1200,- Kč do

1600,- Kč — viz. neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení.

č. 67/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. stanovuje měsíční odměnu členům komisí, kteří jsou neuvolněnými člený

zastupitelstva, ode dne přijetí usnesení ve výši 2171,- Kč,

2. stanovuje měsíční odměnu předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ode

dne přijetí usnesení ve výši 2172,- Kč,

3. stanovuje odměnu členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ode dne

přijetí usnesení ve výši 400,- Kč za účast na jednom jednání komise/výboru s tím, že

celková vyplacená částka nepřesáhne 4000,- Kč ročně za jednoho člena, s výplatou

pololetnč.

č. 68/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových

dotací s alokací maximální částky 1080 000,- Kč vzávislosti na schválení rozpočtu
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městské části Praha-Libuš pro rok 2023 viz. příloha 6. 1 tohoto usneseni V následujících

oblastech:

Oblast 6. 1: Program V oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s

alokací 60 000,- K6,

Oblast 6. 2: Program V oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové

činnosti s alokací 430 000,- Kč,

Oblast 6. 3: Program V sociální oblasti s alokácí 80 000,- K6,

Oblast 6. 4: Podpora V oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou

sportovní výchovu mládeže) s alokací 440 000,- Kč,

Oblast 6. 5: Podpora V oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokácí 70 000,- K6, který je

přílohou 6. 1 tohoto usneseni,

souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši 1 080 000,— K6 z rozpočtu MČ

Praha-Libuš pro rok 2023 na Dotační program MČ Praha-Libuš pro rok 2023,

vyhlašuje dle Přílohy usnesení 6. 1 programOVé dotační řízení MČ Praha-Libuš pro

rok 2023 za těchto podmínek:

žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu od 1. 1. do 3 1. 12. 2023,

žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2023 se podávají do Odboru kancelář

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 —

Libuš V terminu od 27. 2. 2023 do 15. 3. 2023 do 14:00 hodin v úředních hodinách,

blíže viz Dotační program,

žádost o dotaci musi být podána na předepsaném formuláři a V souladu s platnými

pravidly pro poskytování programové dotace, viz přílohy A, B, C včetně povinných

příloh,

žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2023 budou hodnoceny na základě podmínek

a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2023

na poskytování programových dotací,

výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a na

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 2. 5. 2023,

schvaluje text vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, viz příloha D,

formuláře pro podání žádosti, viz přílohy A, B, C, a finanční vypořádání dotace, viz

příloha E k příloze č. 1 tohoto usnesení,

ukládá:

tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnit vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2023 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ Praha-

Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 19. 12. 2022,

pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem Dotačního

programu, který je přílohou 6. 1 tohoto usnesení,

pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2023.

č. 69/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 15/2022 rozpočtové

opatření 6. 33/2022,
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2. bere na vědomí informaci o čerpání a vyúčtování navýšeněho provozního příspěvku

ZŠ Meteorologická a MŠ Mezi Domy V souVislosti s provozem adaptačních skupin

pro děti z Ukrajiny a tímto se zároveň ZŠ Meteorologická a MŠ Mezi Domy snižuje o

vrácenou částku provozní příspěvek na rok 2022,

3. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 16/2022 rozpočtové

opatření č. 34/2022.

č. 70/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

bere na vědomí:

- usnesení RMČ č. 202/2022 ze dne 22. 9 .2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro

rok 2022 č. 12/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 28/2022 — č. 30/2022,

- usnesení RMČ č. 232/2022 ze dne 14. 11. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2022 č. 13/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 31/2022,

- usnesení RMČ č. 247/2022 ze dne 28. 11. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2022 č. 14/2022, provedenou rozpočtovým opatřením č. 32/2022,

- usnesení RMČ č. 249/2022 ze dne 28. 11. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2022 č. 17/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 35/2022 — č.

36/2022.

Změny rozpočtu vroce 2022 bely schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě

zplnomocnění Zastupitelstvem MC Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 71/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

.
H

souhlasí s pořízením územní studie „Depo Písnice“,

doporučuje úpravu názvu požadované územní studie na „Depo Písnice a okolí.“

3. pověřuje místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D., odesláním stanoviska ZMČ

Praha-Libuš na Odbor územního rozvoje MHMP.

5
"

č. 72/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. nesouhlasí s předloženým návrhem paní Michaely Říbalové, bytem_120

00, Praha 2 a panem Petrem Říbalem, bytem_152 00 Praha 5 se

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

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

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení

územní studie „Depo Písnice“.
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č. 73/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. bere na vědomí projektovou dokumentaci 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 vyrubaně

zeminy 2 Kunratickě 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 (případě 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,

zajištění pravidelné údržby a pravidelného čištění komunikací dotčených

stavbou,

po dokončení stavby uvést stávající komunikace do původního stavu,

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 Kunratickě spojce ve

vazbě na nákladní dopravu.

3. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš uspořádáním veřejné diskuze s občany MČ o

problematice nejpozději do 2. řádného zasedání Zastupitelstva MC Praha-Libuš v roce

2023.

č. 74/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 40/2011 ze dne 9. 11.

2011, týkající se mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany na „Silničním okruhu

kolem Prahy, stavba 513“,
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2. bere na vědomí četné žádosti obyvatel MČ Praha-Libuš i okolních obcí, zejména

Dolních Břežan, o otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany,

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertov0ú, Ph.D. kprověření možnosti

zkušebního otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany za účelem získání

dopravně-technických dat, která by umožnila posoudit vliv na MČ Praha-Libuš.

č. 75/2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady městské části za období od 31. 8. 2022 do 28. 11.

2022.
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