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USNESENÍ RADY ze dne 19. 12. 2022 

 

 

č. 266/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením sítí elektronických komunikací do pozemků parc. č. 13/1, 303, 

304, 305 a 318/1 všechny v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků se společností CETIN, a.s., se sídlem 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 267/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2022 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 268/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje Povodňovou komisi městské části Praha-Libuš ve složení: 

         RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. – předsedkyně komise 

         Mgr. Kateřina Turnová – místopředsedkyně komise 

         Bc. Petr Borský – tajemník komise  

         paní Šárka Pichová – členka komise 

         p. Martin Frank – člen komise 

         p. Ondřej Stašek – člen komise 

         s účinností od 19. 12. 2022, 

2. ukládá Bc. Petrovi Borskému provést veškerá oznámení s tím spojená se jmenováním 

Povodňové komise u dotčených orgánů. 

 

 

č. 269/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy Mezi Domy, Mezi 

Domy 373/10, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2022 na financování údržby a oprav 

majetku dle žádosti paní ředitelky v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů až 

do výše 130 000,- Kč včetně DPH. 
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č. 270/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha-Libuš:  

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ 604 379 28, 

2. schvaluje text a vyhlášení konkurzního řízení uvedenou funkci                          a 

mateřskou školu dle bodu 1. usnesení, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem vyhlášení 

konkurzního řízení, jeho zveřejněním a vlastní realizací. 

 

 

č. 271/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s přijetím účelově vázaného finančního daru pro MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 

142 00 Praha 4 - Libuš od pana Jana Uhlíře ve výši 12 000,- Kč. 

 

č. 272/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí z pozice zřizovatele s podáním žádosti pana ředitele ZŠ Meteorologická na MŠMT o 

účast v Operačním programu Jan Ámos Komenský – šablony pro MŠ a ZŠ za účelem podpory 

výuky pro ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš. 

 

č. 273/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování pracovně-lékařských služeb se společností  

MediaCare Point s.r.o., se sídlem V rohu 464/1, 142 00 Praha 4 – Libuš s účinností od 

20. 12. 2022, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 274/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předloženou dokumentaci k oznámení EIA zpracované v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů záměru „Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory“ z 09/2022 

zpracované pro investora záměru Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 

217/42, 190 22 Praha 9, kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 

1621/36, 170 00 Praha 7, 
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2. schvaluje Stanovisko Rady MČ Praha-Libuš k oznámení záměru dle § 6 zákona 

č.100/2001 Sb., které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

na odbor životního prostředí MHMP do 29. 12. 2022. 

 

 

č. 275/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2023 v souladu s § 

31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

č. 276/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 a 2025 

jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaných městskou částí Praha-Libuš, 

které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš a ředitelům příspěvkových organizací 

zveřejnění schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů, které jsou 

přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

 

č. 277/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje předložený návrh zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha-

Libuš Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ   140 00 Praha 4, IČ: 45 24 

47 82, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1171 prostřednictvím uzavření Smluv o spořicích účtech a vkladovém účtu, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem smluvní 

dokumentace. 

 

 

č. 278/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s navýšením provozního příspěvku na provoz za rok 2022 na dokrytí nákladů 

za energie za rok 2022 Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 – Libuš ve výši 613 255,-  Kč, 

2. ukládá Bc. Elišce Čančíkové informovat pana ředitele Mgr. Kulika                   o 

navýšení příspěvku a odesláním schválené finanční částky. 
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č. 279/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností   u kostela sv. 

Jakuba Staršího Praha – Kunratice, Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, 

IČ: 60433825 na rekonstrukci fary v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – Kunraticích 

ve výši 20.000,- Kč, 

2. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela 

Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4 -  Lhotka,  IČ: 49368591 

na úhradu nákladů na kontinuální podporu programů pro školy a programy pro 

veřejnost v kostele Panny Marie Královny míru ve výši 20.000,- Kč, 

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

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 280/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. revokuje své usnesení č. 84/2018 ze dne 19. 4. 2018 v bodě 3. takto: 

nesouhlasí  s napojením plánované výstavby  na pozemku parc. č. 61/1 v k.ú. Písnice  

na ulici K Vrtilce a požaduje dodržet napojení dle schválené  Dopravně koordinační 

studie území v okolí ulice K Vrtilce – JIH, zpracovanou Ing. Květoslavem Syrovým  z 

28. 4. 2013,  

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem tohoto usnesení,  

3. ukládá tajemníkovi úřadu seznámit s tímto usnesením Odbor stavební a Odbor 

dopravy ÚMČ Praha 12 tak, aby ve svých budoucích vyjádřeních a stanoviscích 

respektoval závěry této studie.  

 

 

č. 281/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci týkající se výstavby Domova seniorů 

Písnice s BXF Písnice a.s., IČO 24232653, se sídlem Na Děkance 2109/1, Praha 2 – 

Nové Město, 128 00 Praha 28 a pověřuje starostku, RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. 

podpisem smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení, 

2. schvaluje zpětvzetí námitek podaných k Úřadu městské části Praha 12, obor výstavby, 

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení „Domov seniorů Písnice“. 

 

 

č. 282/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na vypracování odborného stanoviska k otázce 

veřejného prostranství a platbám za jeho užívání se společností Institut práva a 

ekonomie s.r.o., Panská 890/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČ: 241 93 364 zapsanou 
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v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187383 za 

celkovou cenu    145 200,-  Kč s DPH, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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