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USNESENÍ RADY ze dne 23. 3. 2015 

 

 

č. 71/2015 

Rada MČ Praha-Libuš                                                                     
1. souhlasí  s přidruženým členstvím Městské části Praha-Libuš v Asociaci měst pro 

cyklisty, Wellnerova 1215/3,  779 00 Olomouc, 

2. ukládá Ing. Pavlu Macháčkovi předložit návrh ke schválení na zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha-Libuš.  

 

 

č. 72/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                  
1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce stožárů veřejného osvětlení za účelem 

umístění tabulek nekomerčního charakteru – městského informačního systému se 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4,  

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

tohoto usnesení. 

 

č. 73/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                 
nesouhlasí s připojením pozemku parc. č. 437 v k. ú. Libuš na místní komunikaci v ulici 

Chladírenská z důvodu podaných námitek k umístění stavby na pozemcích parc. č. 437, 438, 

439/1, 439/2 a 439/3, všechny v k. ú. Libuš  k zahájení řízení o umístění stavby zn. 

OVY/30004/2014/Ni, č.j.: P12 6526/2015OVY ze dne 19. 2. 2015. Námitky byly podány 

formou Usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 63/2015 ze dne 5. 3. 2015. 

 

 

č. 74/2015 

 

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

uložení splaškové kanalizace do pozemků parc. č. 660/1 a 657 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 s panem Ing. Miroslavem Krejčou, bytem Libušská 

325/79, 142 00 Praha 4 – Písnice pro objekt č. p. 408 na pozemku parc. č. 666/3   v k. 

ú. Písnice, 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 

 

č. 75/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     

schvaluje vyřazení veškerého hmotného majetku do výše pořizovací hodnoty 1.000,- Kč 

včetně, který byl pořízen městskou částí Praha-Libuš do 31. 12. 2012, z  evidence. 
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č. 76/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     
1. jmenuje do Komise pro udržitelný rozvoj  s účinností od 23.března 2015 paní Mgr. 

Hanu Urbanovou, 

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

 

č. 77/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                                                                     
1. jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Mateřská škola Mezi 

Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 60437944 ve 

složení: 

 

Předseda komise: Ing. Lenka Koudelková  zástupkyně zřizovatele 

Členové komise:  PaedDr. Jaroslava Adámková zástupkyně zřizovatele 

PhDr. Eva Houdová zástupkyně krajského úřadu 

   PaedDr. Alice Bláhová  zástupkyně ČŠI 

Mgr. Zuzana Soukopová odbornice v oblasti státní 

správy 

    pí Eliška Vidová   zástupkyně pedagogických 

pracovníků školy 

 

2. jmenuje do funkce tajemnice konkurzní komise pí Jaroslavu Klemešovou, pověřenou 

vedením Odboru správního a školství ÚMČ, 

3. souhlasí, aby pan starosta Mgr. Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise, 

4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi jmenovat výše uvedené členy 

konkurzní komise. 

 

 

č. 78/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u  veřejné zakázky 

malého rozsahu „Údržba zeleně v MČ Praha-Libuš“ v souladu s Protokolem o 

posouzení a hodnocení nabídek, 

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

součástí usnesení, 

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

zakázky, 

4. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických, vystavenou k 

příkazní  smlouvě s dodavatelem služeb, pro paní Ing. Annu Rusiňákovou, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

6. schvaluje text a uzavření příkazní smlouvy s panem Josefem Urbanem, Havírna 

4050/E, 281 63 Černé Voděrady,  IČ: 71619232,  na  veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš“ za celkovou cenu 767 621,20 

Kč bez DPH, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem příkazní smlouvy, která je nedílnou 

součástí usnesení. 

 



Strana 3 (celkem 4) 

č. 79/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje dodatek č. 12 k pojistné smlouvě číslo 000657960 s Českou podnikatelskou 

pojišťovnou  a.s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5, 140 21 Praha 4, který 

zohledňuje aktuální výši hodnoty pojišťovaného majetku za cenu pojistného 231.820 

Kč/rok. 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č. 12, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 80/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Statut Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Statutu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 81/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

schvaluje Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 pro rok 2015, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 82/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. 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 plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke Smlouvě o dílo s dodavatelem služeb „Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás 

městské části Praha-Libuš“, firmou – dot.DesingStudio spol. s. r. o., Dobrovodská 

106, 370 06 České Budějovice, IČ: 62501691, pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Mgr. 

Hanu Kolářovou, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

6. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou - dot.DesingStudio 

spol .s. r. o., Dobrovodská 106, 370 06 České Budějovice, IČ: 62501691, za celkovou 

cenu 418.000 Kč bez DPH, tj. 505.780,-  Kč včetně 21% DPH, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy. 

 

č. 83/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

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

vodovodní, kanalizační a elektro přípojky do pozemku parc. č. 670/4 v k. ú. Písnice, 

obec Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš a uvedeného na LV 530 pro k. ú. 

Písnice, obec hl. m. Praha s panem  Oleh Yakubyanskyy a paní Iryna Yakubianskaya, 
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oba bytem Cihlářova 629/19, PSČ 142 00 Praha 4 – Kamýk pro stavbu RD na 

pozemku parc. č. 845/31 v k. ú. Písnice, obec Praha v ulici V Zákopech, Praha 4 - 

Písnice . Smlouva bude uzavřena před započetím prací. 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 84/2015 

 

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 „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

parkovacího domu ul. Dobronická č. p. 694/2, Praha 4 - Libuš, “ s firmou  QDS 

Communication  s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno,  IČ: 28265971 pro  ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou QDS 

Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno,  IČ: 28265971, za celkovou cenu 

445.269,87 Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 85/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí se společností 

PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19 a,  155 00 Praha 5 o připojení na 

napěťové hladině NN pro hřiště v ulici Skalská v Praze 4 – Libuši,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 86/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí podpis plné moci panem starostou Mgr. Jiřím Koubkem 

pro zastupování MČ v jednání v rámci žádosti o dotaci s OPŽP a SFŽP vystavené 

k žádosti o dotaci do prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na projekt 

„Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 

317“, pro Ing. Fruncovou Vlčkovou, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

IČO: 73725676, pro jednání v rámci žádosti o dotaci do prioritní osy 3 – Udržitelné 

využívání zdrojů energie na projekt „Snižování spotřeby energie v budově v majetku 

MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“ a to s Krajským úřadem, ČIŽP a dalšími 

dotčenými orgány, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.  


