
Strana 1 (celkem 5) 

USNESENÍ RADY ze dne 15. 12. 2014 

 

 

 

č. 257/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy č. 06/2014 na pronájem víceúčelového sálu 

v Základní umělecké škole Adolfa Voborského se sídlem Botevova 3114, 143 00 Praha 4 na 

den 2. 12. 2014 od 17:45 do 19:45 hodin z důvodu realizace koncertu pořádaného Klubem 

Junior. 

 

 

č. 258/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene uložení kabelů NN 

v ulici V Hrobech k  pozemkům parc.č.  1120/1 a 1139  všechny v k.ú.  Libuš, obec hl. 

m. Praha, svěřených do správy MČ Praha–Libuš a uvedených na LV 849 pro k.ú. 

Libuš, obec hl. m. Praha se společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, 

Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 pro stavbu: „Rozšíření  kNN, S-131105“ za cenu 

45.600 Kč, stanovené na základě znaleckého posudku číslo 1870-49/14 ze dne           

20. 11. 2014, 

2. pověřuje starostu pana Mg. Jiřího Koubka  podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 259/2014 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

schvaluje v Základní škole Meteorologická, IČO 60437910, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 – Libuš výjimku z maximálního počtu 30 žáků ve třídě 7. A na 32 žáků, a to pro 2. 

pololetí školního roku 2014/2015. 

 

č. 260/2014 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 

organizace zřizované městskou částí Praha-Libuš:  

Mateřská škola Mezi Domy se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice,    

IČO 60437944, 

2. schvaluje text a vyhlášení konkurzu na výše uvedenou funkci a mateřskou školu, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem vyhlášení konkurzu, jeho 

zveřejněním a vlastní realizací. 

 

č. 261/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje text uzavření darovací smlouvy se společností Ahold Czech Republic, a.s., 

se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno na pořádání kulturní akce pro veřejnost, na 

potravinové zboží v částce 3 419, 31 Kč, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu Smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 262/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2014 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 263/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

pověřuje vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš 

k podepisování „Prohlášení účastníka řízení o vzdání se práva odvolání a všech opravných 

prostředků proti rozhodnutí“ týkající se povolení zvláštního užívání komunikací a povolení 

připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci vydané Odborem životního prostředí a 

dopravy Úřadu městské části Praha 12 s účinností od 16. prosince 2014. 

 

 

č. 264/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí žádost paní ředitelky Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 

Praha 4 – Písnice o vynaložení finančních prostředků na mzdu asistenta pedagoga z rozpočtu 

MŠ na měsíc leden, únor a březen, před přidělením dotace z Emergentního projektu MČ 

Praha-Libuš. 

 

č. 265/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje zvýšení příplatku za vedení pí Ireně Procházkové pověřené vedením 

Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice s účinností od 

1. 1. 2015, 

2. schvaluje odměnu pí Ireně Procházkové pověřené vedením Mateřské školy Mezi 

Domy dle návrhu předkladatele za přípravu výdejního místa, který je neveřejnou 

přílohou tohoto usnesení, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem platového výměru, který je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 266/2014 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Směrnici č. 5/2014 o použití Sociálního fondu s účinností od 1. ledna 

2015, 

2. pověřuje pana tajemníka Jindřicha Sochůrka jejím podpisem, 

3. ukládá ekonomickému odboru ÚMČ zapracovat jeho navýšení do návrhu 

rozpočtu MČ pro rok 2015. 

 

 

č. 267/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. bere na vědomí protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy MČ Praha-Libuš 

předložený Magistrátem hlavního města Prahy, odborem evidence, správy a využití 

majetku na stavbu TV Libuš č. stavby 0088, název objektu komunikace IV č. objektu 

etapa 0009, vyjma přeložek a inženýrských sítí, 
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2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem upraveného protokolu, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 268/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. bere na vědomí protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy MČ Praha-Libuš 

předložený Magistrátem hlavního města Prahy, odborem evidence, správy a využití 

majetku na stavbu TV Libuš č. stavby 0088, název objektu „Rekonstrukce 

komunikace Na Losách č. objektu etapa 0023“, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto protokolu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 269/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. souhlasí s umístěním sídla Tělovýchovné jednoty Sokol Písnice  IČ: 49279556 do 

objektu hasičské zbrojnice v ulici Ladislava Coňka  341, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

2.  schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí sídla společnosti Tělovýchovná jednota 

Sokol Písnice  IČ: 49279556, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 270/2014 
 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to v souladu se 

Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené  

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí 

údržby v objektu Dobronická č.p.  694 - garážový dům, Praha 4 - Libuš“ s  firmou - 

S.V.A.  spol. s r.o., Pramenná č.ev. 3, Praha 4 – Kunratice  IČ: 18626467 pro  paní 

Šárku Pichovu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této plné moci, 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou S.V.A. spol. s r.o,  

Pramenná  č.ev. 3, Praha 4 – Kunratice IČ: 18626467, za celkovou cenu 159.000 Kč 

bez DPH, 

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 271/2014 
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Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje zveřejnění výzvy o pronájmu bytu o velikosti 2+1 v objektu Mateřské školy 

Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš o celkové výměře 48 m2 za 

stanovených podmínek, 

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

součásti tohoto usnesení. 

 

č. 272/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 

170 00 Praha 7, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 273/2014 

Rada městské části Praha-Libuš  

nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení zpracovanou 

projektovou kanceláří Atlas spol. s r.o. z 09/2014,  pro stavbu rodinného domu se dvěma 

bytovými jednotkami a provozovnou nestátního zdravotnického zařízení  

(psychoterapeutická/psychologická  poradna) na pozemku parc. č. 421/1 v k. ú. Libuš, pro 

stavebníka Ing. Vladimíra Popova, Mladenova 3233/7, 1453 00 Praha Modřany. 

Důvody nesouhlasu: 

1. Není dodržen bod č. 1 usnesení Rady MČ č. 106/2014 ze dne 29. 4. 2014 v požadavku 

narovnání uliční čáry v ulici Libušská. 

2. Vzhledem k navrženému předmětu činnosti v nebytových prostorech 

(psychoterapeutická/psychologická poradna se skupinovou psychoterapií) pokládáme 

navržený počet parkovacích míst za nedostatečný, využívání dvora nelze garantovat. 

Doprava v klidu není vyřešena.  

3. Není zachováno zpřístupnění objektu hlavním vchodem z Libušské ulice (navržené řešení 

vytváří monolitní zeď směrem do Libušské ulice a nekoresponduje s principem objektů 

tzv. „libušských dvorů“, které byly historicky situovány do ulice) a stávající objekt tak 

směrem ke kolemjdoucím uzavírá. 

 

č. 274/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

nesouhlasí s umístěním stavby polyfunkčního objektu (navrženého na pozemcích parc.č. 4/1, 

4/2, 4/3 a 5 všechny v k.ú. Libuš, Libušská ulice), podle projektu vypracovaného firmou Qarta 

Architektura s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha, investor je vlastník pozemků firma Datzer 

s.r.o., Na Výspě 4, 140 00 Praha 4 a požaduje: 

1. snížit výšku podkroví (celková výška by neměla přesahovat výšku sousedních objektů), 

doložit souhlasy sousedů a souhlas s připojením na komunikaci v ulici Libušská, 

2. ve spolupráci s MČ připravit a realizovat veřejné projednání tohoto záměru. 

 

 
 

č. 275/2014 



Strana 5 (celkem 5) 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

     nesouhlasí s umístěním přípojky vody a přípojky kanalizace ke stavbě rodinnému domu 

Libušská  41/179, situovaného na pozemku parc.č. 16 v k. ú. Libuš.  Projekt přípojek 

vypracovala firma Ultramarine, s.r.o., Na Pískách 116/996, 160 00 Praha 6 z 08/2014, 

která na základě plné moci zastupuje stavebníka. Důvodem nesouhlasu je odmítnutí 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, viz usnesení č. 250/2014 ze dne 24. 11. 

2014. 

 

 

 

 


