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USNESENÍ RADY ze dne 11. 11. 2015 

 

č. 291/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 15251244 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí za účelem 

financování projektu „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“, reg. č. 

CZ.1.02/4.1.00/15.28921, na částku 114.556,00 Kč, tj. 5 % celkových způsobilých 

veřejných výdajů na realizaci projektu které činí 2.291.132,50 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 115D222006651 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit 

maximálně 1.947.462,62 Kč, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Smlouvy, která je nedílnou 

přílohou tohoto usnesení a věcně propojena s Rozhodnutím MŽP o poskytnutí dotace 

uvedeném v bodě 2. 

 

 

č. 292/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy č. 15235523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí za účelem 

financování projektu „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-

Libuš na adrese K Vrtilce 317“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/ 15.28814, na částku 95.625,00 

Kč, tj. 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů na realizaci projektu které činí 

1.912.506,00 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 115D222006651 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit 

maximálně 1.625.630,10 Kč. 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Smlouvy, která je nedílnou 

přílohou tohoto usnesení a věcně propojena s Rozhodnutím MŽP o poskytnutí dotace 

uvedeném v bodě 2. 

 

 

                                                  

č. 293/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2015086119 ze dne 19. 8. 2015 

s firmou STAV-INVESTA s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27083250, 

zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou C 94989, a to v rámci projektu „Snižování spotřeby energie v budově 

v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.28814 
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spolufinancovaného z OP ŽP, ve kterém je z objektivních příčin posunut plánovaný 

termín dokončení díla (z důvodů klimaticky nevhodných podmínek po dobu celé 

stavby) a dále jsou shrnuty provedené vícepráce a méněpráce s tím, že výsledkem je 

snížení celkové cena díla o - 0,17 Kč bez DPH a bez rezervy. Vícepráce i méněpráce 

souvisejí s konkrétním technologickým řešením odchylující se od projektové 

dokumentace a jsou přílohou tohoto Dodatku,  

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

                                                        

č. 294/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

bere na vědomí 

- sdělení odboru výstavby ÚMČ Praha 12 zn. OVY/27729/2015/Vl ze dne 19.10.2015 o 

kontrolní prohlídce stavby,  

- oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby zn. OVY/33348/2015/Vl, č.j. P12 

36159/2015 OVY ze dne 19.10.2015 

vše ve věci stavby „Polyfunkčního domu“  s prodejnou v 1. a 2.NP, s bytem v podkroví, s 5 

garážovými stáními, s napojením na stávající přípojky splaškové kanalizace, vody, plynu a 

elektro, s  umístěním parkovacích stání pro 12 vozidel, vsakovacích objektů pro likvidaci 

dešťových vod, vjezdu na pozemek z ulice Dobronická, při ulicích Libušská a Dobronická, 

vše na pozemku parc.č. 518/1 v k.ú. Libuš (dále jen „stavba“),  

2) požaduje  dodržení podmínek územního rozhodnutí ze dne 1. 2. 2012 č. j. 

VYST/10904/2011/Št a stavebního povolení ze dne 5. 1. 2013 zn. OVY/23722/2012/Vl, 

vydaných odborem výstavby úřadu MČ Praha 12 pro společnost Fabion s.r.o., Jirsíkova 19/2, 

186 00 Praha 8 – Karlín, 

3) přihlašuje se za účastníka všech řízení souvisejících se změnou výše povolené stavby. MČ 

Praha-Libuš je jako samosprávný orgán zastupující obyvatele v místě přímo dotčena ve svých 

právech. 

 

 

č. 295/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

souhlasí s kritérii vypracovanými řediteli ZŠ pro přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ v souladu s 

kapacitou škol a zohledňující trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha-Libuš, která jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

       

č. 296/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

nesouhlasí  se stavbou  „Rodinný dům a garáž, Libušská 339 -  změna č. 2“,  umístěnou na 

pozemcích parc.č. 701 a 702,  oba 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  81, IČO 16073584. 

Důvodem je vysoké procento zastavěnosti na pozemku. Dále nesouhlasíme s velkou celkovou 

výškou uličního křídla rodinného domu, kterou vytváří nevyužívaná půda. Od stavebníka také 

požadujeme souhlasy sousedů se stavbou. 
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č. 297/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. souhlasí s doplněním rozpočtové změny č. 4 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 doplnění rozpočtové změny č. 

4. rozpočtu Městské části Praha - Libuš pro rok 2015 schválit. 

 

 

  


