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USNESENÍ RADY ze dne 23. 2. 2015 

 

č. 35/2015 

Rada MČ Praha-Libuš                                                                     
souhlasí s prodloužením dočasného využití betonárny na pozemku parc.č. 837/40 v k.ú. 

Písnice, pro výrobnu betonových směsí firmy TBG METROSTAV s.r.o., Koželužská 2246/5, 

180 00 Praha 8, IČ 63992990, za stávajících podmínek, do termínu 31. 12. 2017. 

 

č. 36/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                  
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na sponzorský dar se společností TBG 

Metrostav s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň ve výši 50.000,- Kč 

(slovy: padesáttisíckorunčeských) za účelem financování vzdělání, kultury a školství 

v Městské části Praha – Libuš a dále za účelem financování podpory pořádání 

kulturních akcí Městské části Praha – Libuš v roce 2015 a oslav 130. výročí založení 

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici. 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 37/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                 
1. schvaluje uzavření smlouvy o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích 

karet s firmou DFC system, a.s., Na Flusárně 168, Příbram III, PSČ: 261 01 na dobu 

neurčitou s účinností od 1. 3. 2015, 

2. pověřuje Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

č. 38/2015 

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

uložení kabelů kVN a optokabelů  do pozemku parc. č. 659/39  v k. ú. Písnice, obec 

hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš se společností  PREdistribuce, a.s., 

se sídlem Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5 v rámci stavby: „Obnova kabelů kVN 

k 07-29 číslo SPP:136250“ Smlouva bude uzavřena před započetím prací, 

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

součástí tohoto usnesení 

 

č. 39/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     
1. schvaluje  uzavření smlouvy  o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

uložení  splaškové kanalizace  do pozemků parc. č. 439/1, 439/2, 439/3 a parc. č.  

439/1 vše  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 s panem Jakubem Hanzlíkem, 

bytem Petržílova 3301/13, 143 00 Praha 4 – Modřany pro RD čp. 275 na pozemkách 

parc. č. 437 a 438 v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha. Smlouva bude uzavřena před 

započetím prací, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 40/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     
1. schvaluje  uzavření smlouvy  o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

uložení tlakové  splaškové kanalizace  do pozemků parc. č. 933/1, 932/4   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 spol.  PELTI, a.s., se sídlem Modřanská 

621/72, PSČ 143 00 Praha 4.  Smlouva bude uzavřena před započetím prací, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 41/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     
1. jmenuje do Komise pro udržitelný rozvoj  s účinností od 23.února 2015 tyto členy: 

 Ing. Pavla Macháčka  

 Mgr. Jiřího Koubka 

 p. Ladislava Borzy 

 p. Miroslava Štancla 

 p. Petra Mráze 

 p. Miroslava Hofmana 

 Ing. Jaroslava Hastíka 

 p. Kryštofa Štafla 

 Ing. Martinu Skybovou 

 p. Dalibora Šulce 

 Ing. Zdeněka Horčíka 

 pí PaedDr. Blanku Bartošovou 

 RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D 

 Mgr. Matěje Kadlece 

 pí Šárku Novákovou 

 Bc. Quoc Loc Pham 

 Ing. Vojtěcha Reitmajera 

 p. Petra Molčana 

 p. Kamila Bolka,  

2. jmenuje do Komise pro udržitelný rozvoj  s účinností od 23.února 2015 tajemníka 

komise – pí Janu Martínkovou, 

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

4. ukládá paní předsedkyni Ing. Marcele Gürlichové připravit náplň činnosti komise a 

předložit ji ke schválení v RMČ.  

 

č. 42/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. souhlasí s demolicí objektu č. p. 7 v Písnici, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložit na zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš požadavek na demolici objektu č.p. 7 v Písnici. 

 

č. 43/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 
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1. schvaluje Jednací řád komisí zřízených Radou městské části Praha-Libuš s účinností 

od 23. února 2015, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Jednacího řádu, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 44/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. jmenuje Mgr. Markétu Jedličkovou členkou Komise stavební a dopravy s účinností od 

23.února 2015, 

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

 

č. 45/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí  umístění přípojky vody k  rodinnému domu v ulici Libušská č.p. 66, 

situovaného na pozemku parc.č. 403 v k. ú. Libuš, dle technické zprávy vypracované 

panem Františkem Schmittem, Projekce – Schmitt, Ovocnářská 320, 155 31 Praha 5 – 

Lipence, pro spoluvlastníka pana Petra Hemra, Libušská 66/240, 142 00 Praha 4 – 

Libuš. Vodovodní přípojka existuje od roku 1998 a je situována na pozemku parc.č. 

400/1 v k.ú. Libuš, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve správě MČ 

Praha–Libuš, 

2. požaduje od žadatele uzavřít Smlouvu o věcném břemeni v souladu se Zásadami 

zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení. 

 

č. 46/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, vypracovanou v 09/2014 Ing. 

Martinem Trmalem, U Kněžské louky 2678/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ČKAIT:  

0012459, pro stavebníky manžele Vojtěcha a Markétu 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  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. Byl doložen souhlas 

sousedů, 

2. požaduje, aby při vstupu do místní komunikace v ulici Olšovická byl zachován jejich 

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

na všechny přilehlé pozemky, dále že po dokončení stavby budou pozemky dotčené 

stavbou uvedeny do původního stavu, 

3.  souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí  (elektro, plyn)  do pozemku parc. č. 

442 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  3a) podmínek tohoto usnesení. 
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Tento souhlas neřeší dočasné zábory.     

 
 

č. 47/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 59 m2 v areálu Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice  panu Richardu 

Wustingerovi, trvale bytem L. Coňka 40, Praha 4 s účinností od 1. 3. 2015 na dobu 

určitou jednoho roku do 29. 2. 2016. Výše měsíčního nájemného, bude valorizována 

dle oficiálního inflačního indexu vydaného ČSÚ, nyní je 6.108,- Kč bez služeb 

spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu o velikosti 2+1 v areálu 

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice na 

dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 
 

č. 48/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. zřizuje Školskou komisi s účinností od 23. února 2015, 

2. jmenuje předsedkyní Školské komise s účinností od 23.února 2015 RNDr. Lucii 

Jungwiertovou,  Ph.D, 

3. jmenuje do Školské komise s účinností od 23.února 2015 tyto členky: 

Ing. Lenku Koudelkovou 

PaedDr. Jaroslavu Adámkovou 

JUDr. Ing. Evu Radovou 

pí Vladimíru Tomáškovou 

RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. 

pí Le Anh Nguyen, 

4. jmenuje tajemnicí Školské komise paní Jaroslavu Klemešovou, 

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

6. ukládá paní předsedkyni RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. připravit náplň činnosti 

komise a předložit ji ke schválení RMČ.  

 
 

č. 49/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje text a uzavření darovací smlouvy na sponzorský dar se společností Saparia 

a.s., Libušská 319, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši 15 400,- Kč (slovy: 

patnácttisícčtyřistakorunčeských) na zakoupení  2ks závěsných květinových sestav 

LA0107, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 50/2015 
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Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje text a uzavření darovací smlouvy se společností Domeček odpady s.r.o., se 

sídlem Dřevčická 44, 108 00 Praha 10 – Malešice na 2ks závěsných květinových 

sestav LA0107 v hodnotě 15 338,- Kč (slovy: 

patnácttisíctřistatřicetosmkorunčeských), 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 51/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění výroby – 

tisku měsíčníku - časopisu U NÁS v rozsahu 22 čísel a s limitem maximální celkové 

ceny 820.000 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu zajištění výroby – 

tisku měsíčníku - časopisu U NÁS, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 52/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1.  schvaluje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za 

rok 2014 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č. 1, 

2. doporučuje předložit  ZMČ závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 

majetku a závazků za rok 2014 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je 

zřizovatelem.  

 

č. 53/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

bere na vědomí havarijní opravu ležaté kanalizace v areálu Základní školy Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha-Libuš firmou EKIS spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 

Praha 9 a souhlasí s proplacením faktury ve výši 294.195,77 Kč s DPH. 

 

č. 54/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje vypsání Výzvy na výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č. p. 

694/2, Praha 4 - Libuš,“  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 55/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje záměr připravit žádost a podat žádost o dotaci do Operačního programu 

Životní prostředí na financování projektu na podporu třídění bioodpadu na území MČ 

Praha-Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“ do 64. Výzvy, do prioritní 

osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 
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2. posoudila předloženou nabídku na dodávku prací na zajištění přípravy projektu 

do března 2015 realizace projektu do září 2015 na projekt „Neplaťte za bioodpad – 

kompostujte sami!“, 

3. schvaluje uzavření Objednávky na realizaci přípravu a realizaci tohoto projektu s Bc. 

Tomášem Maňasem, Ctěnická 13, Praha 9, 190 00, IČ: 73725676, a to na komplexní 

zajištění služeb spojených se zpracováním a podáním žádosti o dotace a čerpáním 

finančních prostředků a se zpracováním Analýzy potenciálu produkce odpadů 

v zájmové oblasti a materiálových toků za částku 40.000,- Kč bez DPH, 48.400,- Kč 

vč. DPH s tím, že z dotace pokrývá 90% uznatelných nákladů projektu, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této objednávky, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje text dopisu a odeslání dopisu včetně přílohy -  Prohlášení k žádosti o 

udělení souhlasu hlavního města o vydání souhlasného stanoviska Rady hlavního 

města Prahy s podáním žádosti o dotaci „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“ 

do Operačního programu Životní prostředí, 

6. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

7. schvaluje uzavření plné moci pro Bc. Tomáše Maňase, Ctěnická 13, 190 00 Praha 9, 

IČO: 73725676, pro jednání v rámci žádosti o dotaci z OPŽP, SFŽP a MHMP, 

8. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu a plné moci, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 
 

 

 

 

 


