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USNESENÍ RADY ze dne 2. 2. 2015 

 

č. 15/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje navýšení počtu dětí ve třídě v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-

Libuš nad 24 dětí na školní rok 2015/2016, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí o povolení výjimek 

z počtu dětí v mateřských školách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 16/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje cestovní příkaz pro 2 zaměstnance ÚMČ Praha-Libuš - Ing.  Šárku 

Fruncovou Vlčkovou a Janu Martínkovou na zahraniční služební cestu v rámci 

projektu NNO pořádaných Multikulturním centrem Praha, o. s. (MKC o. s.), 

Prokopova 9, 130 00 Praha 3 „Na práci v ČR“, číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00030, - 

exkurzi po přístupech a politikách v oblasti integraci cizinců v tzv. městě permanentní 

imigrace, Bruselu, 

2. pověřuje pana tajemníka Ing. Jindřicha Sochůrka podpisem tohoto příkazu k pracovní 

cestě, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí uzavření dvou příkazních  smluv  s MKC Praha o. s. pro zaměstnance 

ÚMČ Praha-Libuš.    

 

č. 17/2015 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2014, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2014 a jejím zveřejněním. 

 

č. 18/2015 

 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Informační koncepci ISVS MČ Praha-Libuš  2015-2019,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Informační koncepce ISVS.  

 

č. 19/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. jmenuje do Komise stavební a dopravy s účinností od 2.února 2015 tyto členy: 

 Mgr. Václava Kuthana s účinností od 2. 2. 2015, 

 RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. s účinností od 2. 2. 2015, 

 p. Dalibora Šulce s účinností od 2. 2. 2015, 

 p. Radka Horáka s účinností od 2. 2. 2015, 

 Ing. arch. Janu Kačenovou s účinností od 2. 2. 2015, 

 tajemníka komise Ing. arch. Zděnka Kříže s účinností od 2. 2. 2015. 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování, 

3. ukládá panu předsedovi Mgr Radku Řezankovi připravit náplň činnosti komise a 

předložit ji ke schválení v RMČ.  
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č. 20/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

uložení optických kabelů k pozemkům  parc. č. 390/9 a 319 oba v k. ú. Libuš, obec hl. 

m. Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00 pro akci „Rozšíření 

sítě PRAGONET v oblasti Paběnické ulice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 21/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí  uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o podnájmu č. 3/0230/2014/N 

s ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem  Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  na  kabelové  

vedení veřejného osvětlení  č. 413325 a 413298 v ulici Libušská v Písnici, kterým se mění 

doba podnájmu a snižuje se cena za pronájem. 

 

č. 22/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

vydává souhlas zřizovatele s připojením následujících objektů na PMS provozovaný 

Městskou Policií hl. m. Prahy: 

 objekt Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš  

 objekt Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka  40/3, 142 00 

Praha 4 – Písnice.  

Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem přiložených žádostí. 

 

 

č. 23/2015 

Rada MČ 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 „Dostavba komunikace 

Mílová č. objektu etapa 0017“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 
 

 

č. 24/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

souhlasí pro účely stavebního řízení se záměrem zateplení panelového domu v ulici K Lukám 

č. p. 649 pro investora společnost K Lukám 649, s.r.o. se sídlem, K Lukám 649/12,142 00 

Praha-Libuš. Podmínkou souhlasu je, že bude nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky dotčené stavbou. Majetkoprávní 

vypořádání části pozemku parc.  č.  557/30  k. ú. Libuš (ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená 

správa městská část Praha-Libuš) dotčené stavbou proběhnou po dokončení díla a veškeré 

náklady s tím spojené (geometrické zaměření, znalecký posudek, vklad do Katastru 

nemovitostí atd.) uhradí společnost K Lukám 649, s.r.o.  

 

č. 25/2015 



Strana 3 (celkem 5) 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 101/96 se společností GEPRO 

spol. s.r.o., se sídlem Štefánikova 52,150 00 Praha 5 na dodávku a údržbu 

geografického informačního systému MISYS na roky 2015 a 2016, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č. 10, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 26/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění „Údržby 

veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš“, 

2. schvaluje text Výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně 

v Městské části Praha-Libuš“, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

4. ukládá odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ administrativně realizovat celý 

proces výběrového řízení. 

 

č. 27/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

souhlasí s navrženým termínem a programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

konaného dne 18. 2. 2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 28/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Bc. Pham Quoc Loc, bytem Holzova 133, 

628 00 Brno na činnost zájmových kroužků Klubu Junior ve výši 3.600,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 29/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

nesouhlasí se žádostí o změnu platného územního plánu hlavního města Prahy, podanou 

společností Mazáček Group s.r.o., Meteorologická 987/23, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

zastoupenou jednatelem Ing. arch. Petrem Mazáčkem.  

Navržena byla změna platného územního plánu hlavního města Prahy z OP (orná půda), DH 

(hromadná doprava osob) a ZKM (zeleň městská a krajinná),  na zastavitelné pozemky pro 

výstavbu skladového areálu,  na pozemcích parc. č. 1015/20 a 1015/15, oba   pozemky v  k. ú.  

Písnice  (vlastníkem pozemku parc. č. 1015/20 o výměře 60 m2 je ČR, právo hospodaření má 

Státní statek, n.p., Zbraslav nad Vltavou, vlastníkem pozemku parc. č. 1015/15 o výměře 

22.647 m2 je ROSK s.r.o., V údolí 818/53, 160 00 Praha-Suchdol).  

 

 

 

 

č. 30/2015 
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Rada městské části Praha-Libuš  

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, vypracovanou v 12/2014 firmou Enviom 

s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha  7 - Holešovice, zastupující na základě plné moci 

stavebníky Oleha a Irynu Yakubyanskyy, Cihlářova 629/29, Praha  4 - Kamýk, pro územní a 

stavební řízení na novostavbu RD v ulici V Zákopech, na pozemku parc. č. 845/31 v k. ú. 

Písnice, za splnění následujících podmínek: 

1. rodinný domek (dále RD) bude mít 2 nadzemní podlaží  a  plochou střechu výšky + 

6,75 m včetně  atiky, tj. cca 7,0 m nad upraveným terénem  

2. zastavěná plocha RD bude 96,26 m2 

3. veškerá dešťová voda bude likvidována vsakem na vlastním pozemku  

4. budou vybudována 2 krytá parkovací stání na vlastním pozemku  

5. při vstupu do místní komunikace v ulici V Zákopech bude zachován jejich trvalý 

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

všechny přilehlé pozemky, 

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

7. s uložením přípojek inženýrských sítí  do pozemku parc. č. 670/4 v k.ú. Písnice, který je 

ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš, za splnění 

následujících podmínek: 

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

budoucí o zřízení věcných břemen na tomto pozemku 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 7a) podmínek tohoto 

usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.  

 

č. 31/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. bere na vědomí informaci o předložené projektové dokumentací, vypracované 

v 09/2014 Ing. Martinem Trmalem, U Kněžské louky 2678/4, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, ČKAIT:  0012459, kde jsou stavebníkem manželé Vojtěch a Markéta 

Pošmourných, Na Okruhu 388/15, 142 00 Praha 4 – Písnice.  Dokumentace je pro 

stavební řízení na novostavbu RD v ulici Olšovická, na pozemku parc. č. 487 v k. ú. 

Písnice. Rodinný domek (dále RD) bude mít 2 nadzemní podlaží  a  pultovou střechu 

max. výšky + 7,425 m nad upraveným terénem, jeho zastavěná plocha bude  88,78 

m2, veškerá dešťová voda bude likvidována vsakem na vlastním pozemku a pro 

parkování bude využita stávající dvougaráž  na vlastním pozemku  parc. č. 486 v k. ú. 

Písnice, 

2. požaduje situovat  RD na předmětné parcele jižněji, směrem k místní komunikaci 

v ulici  Olšovická tak, aby byl dodržen stávající charakter umisťování zástavby v dané 

lokalitě a předložit znovu k vyjádření MČ, případně pokud to nebude z hlediska 

využití stávajícího pozemku možné, zajistit písemný souhlas vlastníků všech 

sousedních pozemků s navrženým situováním stavby v severní části pozemku a 

předložit znovu k vyjádření MČ. 

 

 

 

 

č. 32/2015 
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Rada městské části Praha-Libuš  

1. souhlasí s podáním žádosti o snížení kapacity počtu žáků v Základní škole 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 60 437 910 z 870 

na 600 žáků od školního roku 2015/2016 ke krajskému úřadu - Magistrátu hlavního 

města Prahy a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o snížení kapacity počtu 

žáků v Základní škole Meteorologická, která je součástí tohoto usnesení. 

 
 

 


