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USNESENÍ RADY ze dne 12. 1. 2015 

 

 

 

č. 3/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 7 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2014 

ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 7 

rozpočtu pro rok 2014 schválit. 

 

 

 

č. 4/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. souhlasí se zveřejněním Výzvy o pronájmu bytu o velikosti 3+1 v objektu Základní 

školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, o celkové výměře 

79,05 m2 za stanovených podmínek,  

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

součásti tohoto usnesení.  

 

č. 5/2015 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

ruší usnesení Rady MČ č. 235/2007 ze dne 16. 10. 2007 týkající se „Pravidel ke stanovení 

výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům MŠ a 

ZŠ v MČ Praha-Libuš“ ke dni 12. 1. 2015. 

 

 

č. 6/2015 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. jmenuje  

 paní Milenu Zadražilovou, bytem Hurbanova 1170/3, 140 00 Praha 4 

 paní Jiřinu Kolářovou, bytem Libušská 337/148, 142 00 Praha 4 – Libuš 

 paní Renátu Sobíškovou, bytem U Pejřárny 932/2, 142 00 Praha 4 – Libuš 

členkami Komise k projednávání přestupků s účinností od 15. ledna 2015, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování členek Komise k 

projednávání přestupků. 

 

č. 7/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene uložení kabelového 

vedení do  pozemků parc.č.  922/10 a 932/3,  oba  v k.ú.  Písnice, obec hl. m. Praha, 

svěřených do správy MČ Praha-Libuš a uvedených na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec 

hl. m. Praha se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 

150 00 Praha 5 pro stavbu: „Rekonstrukce kabelů VN, ulice Hoštická, Praha 12 - 

Písnice“ za cenu 6.320,-Kč stanovené na základě znaleckého posudku číslo 

4029/37/2013 ze dne 12. 4. 2013, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 8/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí s umístěním mobilní buňky ve vlastnictví společnosti Pragomedika s.r.o., se sídlem 

Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4, o rozměrech 2500 mm x 3500mm x 2300 mm  na 

pozemku parc.č. 783 v k.ú. Písnice, obec Praha   ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřeného MČ 

Praha-Libuš, který je pronajat této společnosti na základě Smlouvy o nájmu nebytového 

objektu.   

 

 

č. 9/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností Pražská 

plynárenská Distribuce a.s. U plynárny 500, 145 08 Praha 4 na odběrné místo 

Dobronická č.p. 694, Praha 4-Libuš,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 10/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

nesouhlasí s vydáním stanoviska a s uzavřením smlouvy o provedení stavby na objekty IO 

01, IO 05, IO 06 projektové dokumentace Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 

rodinných domů Velká Lada, zpracovanou firmou Sanitech, s.r.o, Bellusova 1829/57, Praha 5 

z 09/2014 pro investora firmu JOINT LINE INDUSTRIS, a.s., Klikatá 353/13, 158 00  Praha 

5 až do doby, kdy investor  splní podmínky vyplývající z uzavřené  Smlouvy o zajištění 

smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014 dle  čl. I bod 2.14, 2.15, a čl. III bod 4. 

 

 

č. 11/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí:  

1. s umístěním přípojky vody  rodinnému domu v ulici Libušská č.p. 408, situovaného na 

pozemku parc.č. 666/3 a 666/6, oba v k.ú. Písnice, dle projektové dokumentace 

vypracované Bc. Pavlem Jarošem, V potočinách 199, 190 11 Praha-Běchovice, pro 

investora Ing. Krejču, Libušská 325/79, 14200 Praha 4 - Písnice, kterého zastupuje na 

základě plné moci Jana Koukalová, Družstevní 1155, 253 01 Hostivice. Souhlas je 

podmíněn splněním následujících podmínek: 

 realizace proběhne v době rekonstrukce Libušské ulice a stavba přípojky bude s touto 

rekonstrukcí koordinována 

2. s uložením přípojky vody  do pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě 

MČ Praha-Libuš (pozemky parc. č. 660/1 a 657, oba  v k.ú. Písnice), za splnění 

následujících podmínek: 

a) investor před zahájením prací uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcných břemen na těchto pozemcích v souladu se Zásadami 

zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

b) podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o 

věcném břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 2.a) podmínek tohoto 

usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.  
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č. 12/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí  

1. s umístěním přípojky vody rodinnému domu v ulici Dobronická č.p. 50/9, situovaného 

na pozemku parc.č. 508 v k.ú. Libuš, dle projektové dokumentace vypracované 

Václavem Čuřínem, Svornosti 21, Praha 5 – Smíchov, pro investora Jana Hyku, 

Dobronická 50/9, 14200 Praha 4 - Libuš, kterého zastupuje na základě plné moci  

Ilona Řezníčková, Jažlovická 1314/13, Praha 4. Souhlas je podmíněn splněním 

následujících podmínek: 

a) přechod přes ulici Dobronickou bude protlakem. Při vstupu do místní 

komunikace v ulici  Opařanské bude zachován jejich trvalý průjezd a průchod, včetně 

zachování přístupu do všech přilehlých nemovitostí a na všechny přilehlé pozemky, 

b) po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 

stavu, 

2. s uložením přípojky vody do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě 

MČ Praha-Libuš (pozemek parc. č. 1145/2 v k.ú. Libuš), za splnění následujících 

podmínek: 

a) investor před zahájením prací uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcných břemen na těchto pozemcích v souladu se Zásadami 

zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

b) podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o 

věcném břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu  2.a) podmínek tohoto 

usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory. 

 

č. 13/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

souhlasí s umístěním stavby (vedením trasy) v územním řízení k akci:  „Praha 4 – Libuš, 

Kunratice, Sdělovací optická trasa  RS 3180 – RS 3658 – 2.etapa – 2.část“  pro investora 

PREdistribuce a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a,  150 00  Praha 5, v  pozemcích ve 

vlastnictví Hlavního města Prahy  a ve správě MČ  Praha-Libuš, parc.č. 1149/1, 599, 1148/1, 

1147, 557/29, 557/30, 614, 557/107, 557/94, 557/118, 557/1,   všechny v  k.ú. Libuš, za 

splnění následujících podmínek: 

1. pro  uložení vedení telekomunikačních optických kabelů do pozemků ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš (pozemky parc.č. 1149/1, 599, 

1148/1, 1147, 557/29, 557/30, 614, 557/107, 557/94, 557/118, 557/1, všechny v k.ú. 

Libuš), bude s budoucím uživatelem před zahájením prací uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen na těchto pozemcích v souladu 

se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

2. při vstupu do místních komunikací a chodníků bude zachován jejich trvalý průjezd a 

průchod, včetně zachování přístupu do všech přilehlých nemovitostí a na všechny 

přilehlé pozemky, 

3. po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, 

4. povrchy chodníků budou obnoveny v celé šíři a délce chodníku dotčeného stavbou, 

5. podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o věcném 

břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 1. tohoto usnesení, 

6. požadujeme, pokud to prostorové a technické podmínky umožní, řešit přechody všech 

komunikací protlakem.  

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory. 
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č. 14/2014 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

souhlasí:  

s umístěním přípojky elektro k  novostavbě  rodinného domu v ulici K Novému sídlišti na 

pozemku parc.č. 25/2 v k.ú. Libuš, dle projektové dokumentace vypracované Jaroslavem 

Němcem, pro investora Pavlu Ratajovou, trvale bytem Nad Dálnicí 1272, 156 00 Praha 5. 

Souhlas je podmíněn splněním následující podmínky: 

k přípojce  elektro  uložené  do pozemku, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě MČ 

Praha-Libuš (pozemek parc. č. 1136  v k.ú. Libuš),  bude  vydání kolaudačního souhlasu 

předcházet  uzavření  Smlouvy o zřízení věcného břemene na tomto pozemku, v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení.  

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.                                                              

 

 


