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USNESENÍ RADY ze dne 03. 06. 2015 

 

č. 142/2015 

Rada MČ Praha-Libuš       
                                                               

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením NaKole, o.s., 

Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5 ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) na 

podporu akce Pražské cyklozvonění 2015, 

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

součástí tohoto usnesení. 

.  

č. 143/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš      
                                                             

nesouhlasí  se změnou  územního rozhodnutí – prodloužení  dočasného využití části pozemku 

parc. č. 837/19 (cca 1.000 m2 ),  k.ú. Písnice, pro výkup  a  skladování druhotných surovin, 

panu Hynkovi Malíkovi, bytem Jateční 1444/11, 1701 00  Praha 7 a to do termínu  31. 12. 

2016. Důvodem je nesoulad s platným územním plánem hl. města Prahy a dále zatěžování 

životního prostředí a bezprostředního okolí touto činností. 

 

 

č. 144/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš          
                                                        

souhlasí s návrhem novostavby RD o půdorysných rozměrech 9,65 m x 11,50 m,  s garáží o 

půdorysných rozměrech 3,6 m x 6,5 m,  na pozemcích parc. č. 708/2 a 709/2, oba v k.ú. 

Písnice v ulici Švihovská pro stavebníka Duong  Dinh  Chung, Švihovská 275/4, 142 00 

Praha-Písnice a Duong Van Thanh, Dobevská 875/5, 143 00 Praha-Kamýk.  Výška hřebene 

střechy novostavby RD bude max. + 8,10 m nad přilehlým terénem.  

 

Podmínkou pro uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

ve správě MČ Praha-Libuš parc.č. 697/1 v k.ú. Písnice je dodržení následujícího postupu: 

1. s budoucím uživatelem bude 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 místní komunikace bude zachován její 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. povrch komunikace bude obnoven v celé šíři a délce komunikace dotčené stavbou. 

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

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

 

Toto vyjádření neřeší dočasné zábory. 

 

č. 145/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
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1. schvaluje uzavření Dohody o narovnání se společností TL Souhvězdím LED s.r.o., 

Dolní Poříčí 33, 386 01 Horní Poříčí, IČ 24226505, která řeší odstranění problémů 

s LVD indukčními trubicemi, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 146/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                  
 

souhlasí s předloženým projektem ze dne 11/2014  výstavby Domova Seniorů a domova 

s pečovatelskou službou  při ulici Brunelova na pozemcích parc. č. 871/21 v k.ú. Libuš a 

pozemcích parc. č. 4423/124 a 4423/46 oba v k.ú. Modřany společností PIXABELLY  Libuš 

s.r.o., IČO: 03595056, se sídlem Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. 

                                          

 

č. 147/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         
 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Neplaťte za 

bioodpad – kompostujte sami! – část svozový vůz včetně 2 velkoobjemových 

kontejnerů“ na výběr dodavatele v rámci realizace projektu OP ŽP č. CZ.1.02 

/4.1.00/15.28921 na základě zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 148/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Neplaťte za 

bioodpad – kompostujte sami! – část štěpkovač“ na výběr dodavatele v rámci realizace 

projektu OP ŽP č. CZ.1.02 /4.1.00/15.28921 na základě zadávací dokumentace, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

č. 149/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Neplaťte za 

bioodpad – kompostujte sami! – část kompostéry pro domácnosti na biologicky 

rozložitelný odpad“ na výběr dodavatele v rámci realizace projektu OP ŽP č. CZ.1.02 

/4.1.00/15.28921 na základě zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 


