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USNESENÍ RADY ze dne 4. 5. 2015 

 

č. 104/2015 

Rada MČ Praha-Libuš       
                                                               

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností SAPARIA a.s., Libušská 319, 

142 00 Praha 4 na konání místní kulturně-sportovní akce, kterou pořádá MČ Praha-

Libuš v roce 2015 ve výši 10.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

.  

č. 105/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš      
                                                             

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností WERTHEIM, spol. s r.o., 

Švihovská 264/1, 142 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí 

pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2015 ve výši 4.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 106/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš          
                                                        

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 

50/2, 142 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ 

Praha-Libuš v roce 2015 ve výši 10.491,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 107/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                           

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností DKNV stavební, s.r.o., 

Korandova 313/27, 147 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí 

pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2015 ve výši 2500,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 108/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                  
                                                    

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností VETNEMO, spol. s r.o., Na 

Šejdru 45, 142 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných 

MČ Praha-Libuš v roce 2015 ve výši 3.000,- Kč, 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

     

č. 109/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                               

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností DDD SERVIS, s.r.o., Libušská 

104/313, 142 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných 

MČ Praha-Libuš v roce 2015 ve výši 10.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 110/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         
                                                             

souhlasí s termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 

2016/2017 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš takto: 

 

 vydávání žádostí v jednotlivých mateřských školách:  

 od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 

 

 odevzdávání vyplněných žádostí v jednotlivých mateřských školách:  

14. 3. a 15. 3. 2016 od 13.00 hod. do 17.00 hodin 

 

 roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ na Odboru správního a školství ÚMČ Praha-

Libuš: 

21. 3. 2016 od 10.00 hodin 

 

 vydávání rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do mateřské školy:  

od 4. 4. do 7. 4. 2016 v konkrétních MŠ 

 

 

č. 111/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2014, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č.112/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 

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



Strana 3 (celkem 6) 

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 1 

rozpočtu pro rok 2015 schválit. 

 

č. 113/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na pronájem 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. 114/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na pronájem 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. 115/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného 

plynovodního řadu STL do pozemku parc. č. 155/6 v k. ú. Písnice, svěřeného do 

správy MČ Praha-Libuš se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem 

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, 

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

součástí tohoto usnesení 

 

č. 116/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí změny projektu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – 

Lahovice“, které jsou uvedeny ve Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 

ze dne 15. 12. 2014 (oznamovatel Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

březen 2015), 

2. konstatuje, že uvedenou změnou č. 11 – Změna vozovkového krytu ze živičného na 

cementobetonový, mohlo dojít ke zvýšení hlukové zátěže a zhoršení akustické situace 

v námi sledované  lokalitě k. ú. Písnice, 

3. požaduje prověřit míru navýšení hlukové zátěže vzniklou změnou vozovkového krytu 

a pro zmírnění případných negativních dopadů provést opatření směřující ke snížení 

hlukové zátěže (např. protihlukové stěny).  
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č. 117/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš přijmout neinvestiční finanční dotaci 

Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 na realizaci projektu „Podpora integrace na území 

MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu 

integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014“ ve výši 2.286.000,- Kč a spoluúčast žadatele 

zahrnující spoluúčast dílčích realizátorů projektu v celkové výši 254.000,- Kč.  

 

č. 118/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Ivana 

Pažouta, bytem Libušská 7/185, 142 00  Praha 4, nájemce bytu 47 (C 308),  na pana 

Jaroslava Růžičku, bytem K Lukám 649, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu. 

 

č. 119/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na pronájem 

nebytových prostor v č. p. 1, ulice Libušská, Praha 4 – Libuš, se společností AURA 

oční optika s.r.o., Jindřišská 1694/29, 110 00 Praha 1, dle nového Občanského 

zákoníku,  

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

  

č. 120/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

telekomunikačních kabelů do pozemků parc. č. 1149/1, 599, 1148/1, 1147, 557/29, 

557/30, 614, 557/107, 557/94, 557/1 vše v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do 

správy MČ Praha-Libuš se společností  PREdistribuce, a.s., se sídlem, Svornosti 

3199/19 a, PSČ 100 05, Praha 5 v rámci stavby: „Praha 4 – Libuš, Kunratice, 

Sdělovací optická trasa RS 3180 – RS 3658 – 2. etapa, číslo SPP: S-134909“. 

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. 121/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

nesouhlasí, jako správce pozemků parc. č. 557/52, 557/53, 557/95, 599, 557/107, 557/94,  

1148/1, 1149/1, 1150, všechny v k. ú. Libuš, se stavební akcí „prodloužení trasy TN Libuš – 

ul. Dobronická, Mílová, Klokotská a Na Musilech – 2. stavba  - připojení kotelny LL16“ – 

kde investorem je Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, zastoupená 

společností  Termonta Praha a.s., Třebohostická  46/11, 100 00 Praha 10. 

Požadujeme vedení trasy horkovodu směrem jižně od ulice Dobronická v prodloužení ulice 

Mílové do ulice V Lužích. 

 

 

č. 122/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s podáním žádosti o navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině 

v Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 

60 437 910 z 200 na 270 žáků od školního roku 2015/2016 ke krajskému úřadu - 

Magistrátu hlavního města Prahy,  

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

počtu žáků ve školní družině v Základní škole Meteorologická, která je součástí tohoto 

usnesení. 

 

 

č. 123/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Zateplení, 

výměna střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám“ pro 

přípravu investice do objektu na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš 

na výběr zhotovitele na stavební práce na základě zadávací dokumentace,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Zadávací dokumentace, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 124/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Zateplení, 

výměna střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ Mezi Domy“ 

pro přípravu investice do objektu na adrese Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice 

na výběr zhotovitele na stavební práce na základě zadávací dokumentace,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Zadávací dokumentace, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 125/2015 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce 

„Oprava betonových podlah v objektu garáže Dobronická“ na adrese Dobronická 

694/2, Praha 4 - Libuš na výběr zhotovitele na stavební práce na základě zadávací 

dokumentace, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 126/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 12106242 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí za účelem financování projektu „Pořízením zametacího vozu k čistému 

vzduchu v Libuši“ reg. č. CZ 1.02 /2.1.00/110002 na částku 97.761,00 Kč, tj. 5 % 

celkových způsobilých veřejných výdajů na realizaci projektu, které činí 1.955.228,50 

Kč,  

2. bere na vědomí, že dotace dle bodu 1. je určena na spolufinancování akce a příjemci 

podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky 

Fondu soudržnosti (dále jen „dotace ze státního rozpočtu"). Dotace ze státního 

rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace 

ev. č. EDS/SMVS 115D212000327 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit 

maximálně 1.661.943,80 Kč, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Dodatku č. 1 smlouvy, 

jehož návrh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 127/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s  programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 5. 2015, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


