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USNESENÍ RADY ze dne 10. 8. 2015 

 

č. 209/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s panem Bc. Pham Quoc Loc, bytem Holzova 

133, 628 00 Brno, IČ:03077071, na činnost Klubu Junior ve výši 10.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 210/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje vnitřní Směrnici č.1/2015 – Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb. s účinností od 11. srpna 2015, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu této vnitřní 

Směrnice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

                                                  

č. 211/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

jmenuje členy hodnotící komise soutěže „ Rozkvetlá Libuš a Písnice“ pro rok 2015 

v následujícím složení: 

  

pí Vladimíra Tomášková -  zastupitel, tělocvičná jednota Sokol Libuš 

pí Jana Hejtmánková -        soukromá společnost Bodypoint 

pí Šárka Nováková -         člen KUR 

pí Jana Martínková -         koordinátor projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21                             

pí Ing. Anna Rusiňáková -  vedoucí OŽPD 

pí. Ing. Vendula Audolenská - mateřské centrum Kuřátko, o.s. 

                                                        

č. 212/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 rozpočtu Městské části Praha - Libuš pro rok 

2015 ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha–Libuš rozpočtovou změnu č. 3. 

rozpočtu Městské části Praha - Libuš pro rok 2015 schválit. 

 

č. 213/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

 
1. schvaluje uzavření smlouvy se společností MK-mont illuminations s.r.o., se sídlem 

Průmyslová 6, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří o nájmu LED světelné vánoční 

výzdoby (50 ks dekorů – z toho 20 ks LED B5 a 30 ks LED B14) za cenu 50 000,- Kč 

bez DPH, 

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

tohoto usnesení. 

       

č. 214/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
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1. bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy „O 

stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města 

Prahy“, 

2. navrhuje, aby v případě vydání vyhlášky byly zařazeny do seznamu ploch tyto 

pozemky nebo části pozemků parc.č. 558/1 a  1008, 1009, 1010, 1012 k.ú. Písnice a 

parc. č. 428/20 k.ú. Libuš (rozsah blíže specifikován v situačních mapkách), na 

kterých bude umožněn volný pohyb psů – do přílohy č. 1 této vyhlášky. 

 

č. 215/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Institut klinické a 

experimentální medicíny, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, na akci 

pořádanou městskou částí Praha-Libuš „Den pro zdraví a Drakiáda“ 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu Smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

   

č. 216/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

       
doporučuje projednat na zasedání Zastupitelstva MČ výši základní  ceny stavebního 

pozemku  pro  prodej a směnu  pozemků  parc.č. 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15 a  59/20  

všechny v k.ú. Libuš, obec Praha vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu dle znaleckého 

posudku paní Ing. Dagmar Leebové, za cenu 3.430,- Kč/m2. 

Do výsledné základní ceny pozemku bude následně promítnuto věcné břemeno elektrického 

kabelového vedení společnosti PREdistribuce, a.s., které je na jednotlivých pozemcích parc.č. 

59/19, 59/18, 59/17 a 59/16 všechny v k.ú. Libuš, obec Praha. 

 

č. 217/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

1. schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky prostor v Klubu Junior, Na Okruhu 395, 142 

00 Praha 4 – Písnice pro spolky: 

- leteckých modelářů Křížem krážem, 

- mateřské centrum Kuřátko, o.s., 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka k podpisu záměru, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
      

č. 218/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         

 

1. schvaluje uzavření smlouvy mezi MČ Praha-Libuš a Mateřskou školou Mezi Domy, 

Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice o zabezpečení dovozu stravy do nové třídy 

MŠ Mezi Domy na detašované pracoviště do objektu Klubu Junior v ulici na Okruhu 

395, Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 219/2015 
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Rada městské části Praha-Libuš     

  
1. schvaluje seznam požadavků MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy v roce 2016, 

2. schvaluje výhled požadavků MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy do roku 2026,   

Požadavky jsou rozděleny do dvou skupin: požadavky na nové investiční akce a akce 

rozestavěné. Jejich seznam je přílohou tohoto usnesení, 

3. ukládá Ing. arch. Zdeňku Křížovi odeslat odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města 

Prahy seznam požadavků na investiční dotace HMP v roce 2016 a výhled do roku 

2026 v požadovaném termínu a v požadované podobě. 

    

č. 220/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1) požaduje, aby studie (jako podrobnější úroveň územní regulace) mimo již dříve 

vyžádanou a stále požadovanou studii „Územní studie Libuš – Novodvorská“, byly 

vypracovány i na lokality budoucích stanic metra trasy D1 (stanice „Písnice“ a „Depo 

Písnice“), na rozvojové plochy na jihu Písnice, areál SAPA, bývalé Vodní stavby a 

zastavitelné území u ČSAV, 

2) pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka a zástupce starosty pana Ing. Pavla 

Macháčka k jednáním s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy o 

konkrétním rozsahu požadovaných územních studií. 

 

    

č. 221/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí 

 

1. s umístěním přípojky dešťové kanalizace k bytovému domu v ulici V Rohu  č.p. 

434, situovaného na pozemcích parc.č. 429/14 a 429/15 , oba v k. ú. Libuš, dle 

projektové dokumentace vypracované Václavem Čuřínem, Svornosti 21, 150 00 

Praha 5 - Smíchov, pro investora Společenství vlastníků V Rohu 434, V Rohu 434, 

142 00 Praha-Libuš za splnění následujících podmínek: 

a) při vstupu do místní komunikace v ulici V Rohu bude zachován její trvalý 

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

na všechny přilehlé pozemky, 

b) po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 

stavu, chodník v celé šíři, 

2. s uložením přípojky dešťové kanalizace  do pozemku parc. č. 429/15 v k.ú. Libuš 

ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 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  2 a) podmínek tohoto 

usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.                                                              
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č. 222/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

bere na vědomí projednávaný návrh změny č. Z-2832/00 platného územního plánu hlavního 

města Prahy a uplatňuje následující připomínky: 

1.  nesouhlasíme se zrušením podmínky, že ve smíšeném území žádná z funkcí 

nepřesáhne 60% celkové kapacity území, 

2.  u umožnění komplexní transformace nerušící výroby na smíšené využití požadujeme, 

aby se týkalo pouze brownfields (nevyužívaná území určená k revitalizaci),   

3.  nesouhlasíme se zrušením „historického jádra obce“, resp. se zrušením výškové 

regulace v těchto plochách, 

pověřuje: 

1. starostu Městské části Praha-Libuš pana Mgr. Jiřího Koubka odesláním připomínek na 

odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, 

2. zástupce starosty pana Ing. Pavla Macháčka předložením návrhu změny č. Z-2832/00 

na nejbližší jednání zastupitelstva Městské části Praha-Libuš. 

 
     

č. 223/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš  
 

souhlasí s novostavbou RD na pozemku parc.č.851/1 v k.ú. Písnice, u ulice V Zákopech, dle 

projektové dokumentace vypracované Bc. Janem Liškou, Brandlova 1659/9, 702 02 Ostrava, 

pro stavebníky p. Ladislava Bělinu, Mezi Domy 370/8, 142 00 Praha 4 - Písnice a pí Terezu 

Burešovou, Vyšebrodská 871/20, 142 00 Praha 4 - Libuš, za splnění následujících podmínek:  

1. rodinný domek (dále RD) bude mít 2 nadzemní podlaží a plochou střechu výšky do cca + 

7,00 m včetně atiky nad upravený terén,  

2. zastavěná plocha RD bude do 155 m2 

3. bude dodržen předepsaný koeficient zeleně (KZ) 

4. veškerá dešťová voda bude likvidována vsakem na vlastním pozemku  

5. budou vybudována 2 parkovací stání na vlastním pozemku   

6. při vstupu do místní komunikace v ulici V Zákopech bude zachován jejich trvalý průjezd a 

průchod, včetně zachování přístupu do všech přilehlých nemovitostí a na všechny přilehlé 

pozemky, 

7. po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, 

8. s uložením přípojek inženýrských sítí  do pozemku parc. č. 670/1  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  8a) podmínek tohoto usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.                   

 
č. 224/2015 
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Rada městské části Praha-Libuš    
  

podmínečně souhlasí se stavebními úpravami a zateplením RD č.p. 126, na pozemku parc.č. 

452/1 v k.ú. Libuš, roh ulic Drůbežářské a Husařské, dle zpracované projektové dokumentace 

Ing. Radkem Procházkou z 03/2015, pro pana Tomáše Vaňka, bytem Drůbežářská 126/14, 

142 00 Praha 4 - Libuš s tím, že hmota objektu (mimo zateplení) zůstane zachována a fasády 

se změní jen pohledově (okenní a dveřní otvory, odstranění části štítu do ulice), za splnění 

podmínky zajištění likvidace veškerých dešťových vod vsakem na vlastním pozemku, 

případně (se souhlasem správce sítě) napojením na veřejnou kanalizační síť. 

 
     

č. 225/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš     
 

1. bere na vědomí návrh přestavby rodinného domu č. p. 80  na pozemku  parc.č. 354/1 

v k.ú. Libuš,  pro stavebníka B.A.F. art spol. s r.o., Zbudovská 1001/14, 142 00 Praha 

4-Libuš s tím, že  výška hřebene střechy  RD bude  max. + 9,10 m, tedy  9,27 m nad  

upravený terén,  

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí  (splašková kanalizace a vodovod) do 

pozemku  parc. č. 294  v k.ú. Libuš, 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  2a) podmínek tohoto usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.     

    

č. 226/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje zadání vypracování energetické auditu a energetického posudku na objekty 

Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš 

         

 

č. 227/2015 

Rada městské části Praha-Libuš  

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č.  2372/2 o výměře 7.640 

m2 v k.ú. Kunratice s Městskou částí Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 

– Kunratice,   

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

součástí tohoto usnesení. 

        

 

 

 


