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USNESENÍ RADY ze dne 13. 7. 2015 

 

č. 185/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGRO Jesenice u Prahy a.s., 

Vestecká 2, 252 41 Hodkovice na zajištění odběru a svozu biologicky rozložitelného 

odpadu od Městské části Praha-Libuš v rámci projektu „Neplaťte za bioodpad – 

kompostujte sami!“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

č. 186/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
                                                         

souhlasí s převodem finančních prostředků z investičního fondu do základního účetnictví 

v Mateřské škole K Lukám, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš ve výši 53. 711,- Kč a 

s jejich použitím na doplnění zabezpečovacího zařízení. 

 

č. 187/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2015 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

                                                        

č. 188/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

stanovuje paní Haně Vajnerové, vedoucí Ekonomického odboru Úřadu městské části Praha-

Libuš plat s účinností od 1. 8 2015 podle textu uvedeného v neveřejné příloze tohoto usnesení. 

 

č. 189/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí Registrační list akce k žádosti o dotaci na projekt na zateplení objektu 

MČ Praha-Libuš - „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš 

na adrese K Vrtilce 317“ na základě žádosti o dotaci v Operačním programu Životní 

prostředí, 

2. přijímá Rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování ze SF ŽP k žádosti o 

dotaci na projekt na zateplení objektu MČ Praha-Libuš - „Snižování spotřeby energie 

v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“ na základě žádosti o 

dotaci v Operačním programu Životní prostředí. 

       

č. 190/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. bere na vědomí Registrační list akce k žádosti o dotaci na projekt na podporu třídění 

bioodpadu na území MČ Praha-Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“ 

na základě žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí, 

2. přijímá Rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování ze SF ŽP k žádosti o 

dotaci na projekt na podporu třídění bioodpadu na území MČ Praha-Libuš „Neplaťte 
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za bioodpad – kompostujte sami!“ na základě žádosti o dotaci v Operačním programu 

Životní prostředí. 

 

č. 191/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
    

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se spolkem Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, 

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 66004284, jejímž předmětem je soubor zařízení 

k pořádání venkovních akcí městské části,  

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

součástí tohoto usnesení.   

   

č. 192/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
       

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Snižování 

spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“ 

na výběr zhotovitele na stavební práce v rámci realizace projektu OP ŽP 

č. CZ.1.02/3.2.00/15.28814 na základě zadávací dokumentace, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

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

 

č. 193/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

bere na vědomí rozšíření pojistné smlouvy Autoflotily 2006 č. 898201286 přihláškou č. 

732928210 na pojištění vozidla Magma Alficar se společností Allianz pojišťovna a.s., Ke 

Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8. 

      

č. 194/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         
schvaluje výši odměny paní ředitelce Ireně Procházkové za dlouholetou práci, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 195/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
  

1. schvaluje nabídku na Dodatek se zvýhodněním služeb ke smlouvě významného 

zákazníka č. 9773947 od mobilního operátora T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, včetně všech 

příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

    

č. 196/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí se záměrem investora Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s, Sokolovská 217/42, 190 

22 Praha 9  zastoupeného společností  Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 

128 00 Praha 2  s  uložením  napájecího kabelu 22 kV do pozemku parc.č. 878/25 v k.ú. 

Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš pro stavbu metra „Trasa I.D metra 
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v Praze, stavba-provozní úsek I.D – Náměstí Míru – depo Písnice“ za splnění následující 

podmínky: 

uložení kabelového vedení 22 kV v pozemku parc.č. 878/25 v k.ú.Písnice bude řešeno 

úplatnou smlouvou  o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (ještě kromě smlouvy o 

výpůjčce na dobu realizace uložení tohoto kabelového vedení). 

      

č. 197/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení optických kabelů  

k pozemku  parc.č. 390/9  v  k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ 

Praha–Libuš se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 149 00  Praha 4 pro akci  „Rozšíření sítě PRAGONET v oblasti Paběnické 

ulice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

    

č. 198/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
1. souhlasí se změnou dopravního režimu v ulici K Vrtilce a Ladislava Coňka spočívající 

ve zjednosměrnění ulice K Vrtilce (mezi ulicemi Putimská a Těšovická) a v omezení 

vjezdu do ulice Ladislava Coňka pouze pro dopravní obsluhu, 

2. pověřuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha–Libuš zasláním žádosti 

Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12. 

      

č. 199/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  
 

nesouhlasí s umístěním stavby a s povolením výjimky z čl. 50, odst. 12 a) vyhlášky č. 

26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve 

znění pozdějších předpisů  (vyšší rozsah zastavěné plochy na pozemku)  u stavby  „Rodinný 

dům s kavárnou + garáž“, umístěnou na pozemcích parc.č. 701, 702 a 1133, všechny  v k.ú. 

Libuš, při ulici Libušská, pro stavebníka pana  Bich Nguyen Thi, Pod Halštýřem 1497/11, 148 

00 Praha 414 - Kunratice, zastoupeného Ing. Robertem Kunftem, Skálova 563/7, 181 00 

Praha 8.  

Důvodem našeho nesouhlasu je: 

 Další zahušťování zástavby v této lokalitě 

 Navržené řešení dopravy v klidu na vlastních pozemcích stavebníka u kavárny neřeší: 

a) Zásobování kavárny 

b) Bezpečné vyjíždění zaparkovaných vozidel z parkovacích stání na vlastních 

pozemcích stavebníka na ulici Libušskou 

c) Prostor pro otáčení vozidel 

d) Kolizi mezi vozidly a chodci (chodci, návštěvníci, bydlící) 

 Objekt je napojen na velmi zatíženou komunikaci Libušská a navržené dopravní řešení 

pokládáme za nedostatečné a provozně nefunkční. 

        

č. 200/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš     
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souhlasí se záměrem a s předloženou projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu 

řízení na „stavbu č. 0088 – TV Libuš, etapa 0026 – Kunratická spojka – splašková 

kanalizace“ -  dostavba chybějící splaškové kanalizace na jižním konci zástavby v k. ú. 

Písnice, předloženou firmou  Zavos s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8 (zastupující 

investora Odbor technické vybavenosti MHMP), za splnění následujících podmínek: 

1. Stavba bude realizována a ukončena v předstihu před ukončením rekonstrukce 

Libušské ulice v k.ú. Písnice. 

2. Přístup na sousední nemovitosti bude po celou dobu realizace stavby zachován 

3. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 

 
     

č. 201/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů umístěných v zasedací místnosti v č. 

p. 1, ulice Libušská s panem Petrem Mrázem, K Novému sídlišti 210/35 , 142 00 

Praha 4 – Libuš za roční cenu jejich pojištění ve výši 3.038,- Kč, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o výpůjčce, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

     

č. 202/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Neplaťte za 

bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ 

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 uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou – I Tec Czech, spol. 

s r. o., Rudná 30/3, 703 00, Ostrava – Vítkovice, IČ: 26834634, za celkovou cenu 

1.098.100,- Kč bez DPH, tj. 1.328.701,- Kč včetně 21% DPH, a se všemi přílohami, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, 

6. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke smlouvě 

s dodavatelem služeb „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz 

včetně velkoobjemových kontejnerů“, firmou - I Tec Czech, spol. s r. o., Rudná 30/3, 

703 00, Ostrava – Vítkovice, IČ: 26834634, pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku 

Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.  

         

 

č. 203/2015 

Rada městské části Praha-Libuš  

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na 

„Úprava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy“ na základě uvedených 

technických parametrů, 

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

tohoto usnesení. 
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č. 204/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Vypracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech 

pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“ 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 „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů 

elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“, 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - EQOS Energie Česko 

spol. s r.o. Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 za celkovou cenu 134 500,- Kč bez 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Vypracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, 

Libuš, Praha 4“ s  firmou  - EQOS Energie Česko spol. s r.o. Dobronická 1256, 148 00 

Praha 4 pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

    7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 
č. 205/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš o vydání nesouhlasného 

stanoviska MČ Praha-Libuš k následujícím dodatečných povolením vydaným odborem 

výstavby ÚMČ Praha 12: 

1) Rozhodnutí zn: OVY/22244/2013/Vl, čj: P12 23701/2015 OVY ze dne 30.6.2015 o 

dodatečném povolení rozestavěné  přístavby prodejny ke stávajícímu RD č.p. 296 na 

pozemku parc.č. 642 v k.ú. Libuš, při ulici Libušská, v Praze 4 – Libuš, 

2) Rozhodnutí zn: OVY/22246/2013/Vl, čj: P12 23952/2015 OVY ze dne 30. 6. 2015 

o dodatečném povolení rozestavěné  přístavby prodejny ke stávajícímu RD č.p. 295 na 

pozemku parc.č. 640 v k.ú. Libuš, při ulici Libušská, v Praze 4 – Libuš,  

z důvodů neřešení likvidace dešťových vod na vlastním pozemku. 

 

 
       

 

 


