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USNESENÍ RADY ze dne 27. 2. 2023 

 

 

 

č. 42/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení podzemního vedení sítí 

elektronických komunikací do pozemku parc. č. 1120/1 v k. ú. Libuš, ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, se společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO: 04084063, zapsanou u Městského soudu 

v Praze pod sp. zn. B 20623, dle GP č. 1944-194/2022, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 43/2023 

 

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 

NTL plynovodu s NTL přípojek na pozemcích parc. č. 390/10, 391/10 a 1141/1 

všechny v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle GP č. 1905-3/2022, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 44/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie Praha – Modřany, K Dolům 31/5, 143 00 Praha 4 - 

Modřany, IČ: 60437502 na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze 

- Modřanech ve výši 20.000,- Kč, 

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 45/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. požaduje vrácení nedočerpaného provozního příspěvku z roku 2021 od Základní 

školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ve výši 

349 540,83 Kč, který byl ponechán k využití v roce 2022 a dále vrácení poskytnuté 

finanční rezervy formou navýšení provozního příspěvku pro rok 2022 na případné 

dokrytí pohledávky za energie ve výši 613 255,- Kč, která nebyla čerpána, 
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2. schvaluje vrácení finančních prostředků dle bodu 1 usnesení v celkové výši 

962 795,83 Kč od příspěvkové organizace do termínu 15. 3. 2023 na účet č. 

2000691349/0800, 

3. ukládá řediteli ZŠ Meteorologická zajistit vrácení finančních prostředků dle bodu č. 2 

tohoto usnesení.  

 

 

č. 46/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2023 č. 2/2023 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 2/2023 – č. 3/2023 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

 

č. 47/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

revokuje bod 2 usnesení RMČ č. 20/2022 ze dne 31. 1. 2022 takto: 

požaduje upravit předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z  2021 revidovanou 01/2022 na novostavbu nového polyfunkčního 

domu v ul. Libušská na pozemku parc. č. 461 v k.ú. Libuš zpracovanou společností 

Šimoník architekti s.r.o., investor Mgr. Tran Quang Tuan, Předenická 681/11, Praha 4 

takto: 

 budova bude bez balkonů z ulice Libušská 

 nová výstavba by měla být v souladu se stávající okolní zástavbou  

 snížit římsy na 2 NP, srovnat s okolními domy 

 navrhnout koordinaci s veřejným prostorem z hlediska zeleně 

 velikost oken v podkroví přehodnotit tak, aby jejich velikost proporčně odpovídala 

okolí 

 doprava v klidu bude řešena pouze na pozemku investora a to v 1. podzemním 

podlaží formou 4 zakladačů pro celkem 9 PS z toho 1 návštěvnické, 

 chodník v ulici Libušská a Drůbežářská bude v rozsahu stavby pro účely výstavby 

na náklady investora rozebrán a následně složen ze zámkové dlažby do stejné 

podoby včetně prvků pro osoby se sníženou schopností orientace a v souladu se 

všemi předpisy v platném znění, 

 barva střešní krytiny bude volena odpovídající cihlově červené RAL 8004. 

 

 

č. 48/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje účast MČ Praha-Libuš v projektu SMART Česko v praxi obcí a měst  reg. 

číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016708 s realizátorem projektu Svazem měst a obcí 

České republiky, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 za účelem tvorby SMART 

dokumentu pro jeho území, 
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2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem smluvní 

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 


