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USNESENÍ RADY ze dne 14. 12. 2015 

 

č. 310/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu (dále RD) v ulici Kolektivní, na pozemcích 

parc.č. 283, 285 a 190/5, všechny v k.ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví stavebníka manželů 

Ing. Víta Matušeka a Ing. Martiny Matušekové, podle předložené studie vypracované Ing. 

Martinem Burýškem, Břežánecká 2, 158 00 Praha 5, IČ: 6935868, č. autorizace 9852.  

RD bude jednopodlažní s částečným zastavěním druhého podlaží a s plochou střechou. RD 

bude s jednou bytovou jednotkou 5+kk. Zastavěná plocha (dále ZP) RD bude 178 m2, 

samostatná dvougaráž bude mít ZP 62 m2 a zpevněná plocha pro 2 parkovací stání bude mít 

ZP 36 m2. Výška atiky bude 6,5 m. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastním 

pozemku. 

Pokud při napojování inženýrských sítí dojde ke vstupu na pozemek komunikace v ulici 

Kolektivní, parc.č. 190/1 v k.ú. Libuš, který je ve vlastnictví HMP a ve správě MČ Praha-

Libuš, bude postupováno následovně: 

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 a) podmínek tohoto usnesení, 

c) při vstupu do místní komunikace v ulici Kolektivní bude zachován trvalý průjezd a 

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

pozemky a po dokončení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do 

původního stavu. 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.                                                            

 

 

č. 311/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí: 

s předloženým záměrem  stavebních úprav v 11. NP  parkovacího domu  Dobronická č.p. 694, 

na pozemku parc.č. 557/24 v k.ú. Libuš investora (podnájemce) spolek OMC - Omega 

Motorcycle Club o.s., Nádražní 24, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 22751041 dle 

stavební dokumentace vypracované Ing. arch. Petrem Šedivým, Březinova 475/3, 180 00 

Praha 8, v 07/2015 v tomto rozsahu: 

 nové příčky na změnu dispozice 11NP, 

 nová okna včetně nových vstupních vrat a vrat na střechu, 

 napojení na stávající rozvody vody a kanalizace, 

 realizace nové plynové přípojky a nového plynového kotle v části pobytové, 

 realizace nové přípojky elektro včetně nových rozvodů a elektrických topidel pro 

vytápění skladových a montážních prostor. 

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:  

 stavebník (podnájemce) provede stavební úpravy na své náklady a po ukončení 

užívání prostor je na své náklady odstraní, pokud se s MČ Praha-Libuš nedohodne 

jinak. Bude uzavřena Dohoda o podmínkách stavebních úprav objektu mezi 

pronajímatelem MČ Praha-Libuš, nájemcem garáží State Administration Consulting 
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s.r.o. a podnájemcem spolkem OMC - Omega Motorcycle Club o. s. a to nejpozději do 

31. 1. 2016,  

 stavebník (podnájemce) předloží MČ Praha-Libuš projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení vypracovanou v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb včetně stavebního povolení na uvedené stavební úpravy, vydané odborem 

výstavby Úřadu MČ Praha 12 a to nejpozději do 30. 6. 2016. 

Tento podmíněný souhlas se vydává pouze ke stavebnímu záměru a neřeší žádné 

majetkoprávní vztahy.  

 

                                                  

č. 312/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 4/2015 ze dne 26. 11. 2015 s Rozhodnutím 

tajemníka ÚMČ ze dne 30. 11. 2015 a Zápisu dodatečného zasedání LK ze dne 4. 12. 2015 o 

vyřazení majetku MČ a zřízených příspěvkových organizací, v celkové výši 777.688,90 Kč 

z důvodu jeho stáří a nefunkčnosti. 

                                                        

č. 313/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2015 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

 

č. 314/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje 

 předsedkyni Školské komise paní RNDr. Lucii  Jungwiertové  Ph.D dar za rok 

2015 v celkové výši 21.029,-Kč, 

 předsedkyni Komise udržitelného rozvoje paní Ing. Marcele Gürlichové dar za rok 

2015 v celkové výši 24.617,- Kč, 

přičemž finanční prostředky během roku vyplacené a přijaté v dobré víře budou 

započteny do schválené odměny. 

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy s předsedkyní Školské komise, paní RNDr. 

Lucii  Jungwiertovou  Ph.D za rok 2015 v celkové výši 21.029,- Kč, 

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy s předsedkyní Komise udržitelného rozvoje paní 

Ing. Marcele Gürlichovou za rok 2015 v celkové výši 24.617,-Kč, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem darovacích smluv, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

       

č. 315/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

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

Kováře, bytem Vranovská Lhota 35, Čerčany, nájemce bytu č.16 (B 201), na paní 

Lenku Peškovou, bytem Libušská 185/7, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
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2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu. 

 

 

 

č. 316/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. souhlasí s finanční spoluúčastí městské části ve výši 2.682,- Kč (tj. 10% z celkových 

nákladů) na realizaci projektu „Vesnická zahrádka“.  O grant ke zlepšení stavu 

životního prostředí pro rok 2016, který byl vyhlášen hlavním městem Prahou, se bude 

ucházet společnost NEBEZEMĚ, z.s., Levského 3210/5, 143 00 Praha 12 – Modřany,  

2. souhlasí s vytvořením vesnické zahrádky na pozemku parc.č. 910/35 k.ú. Písnice 

v areálu Klubu Junior. 

 

 

 

  

č. 317/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

       
souhlasí s finanční spoluúčastí městské části ve výši 5.000,- Kč (tj. 2% z celkových nákladů) 

na realizaci projektu „Zákonitosti přírody“. O grant ke zlepšení stavu životního prostředí pro 

rok 2016, který byl vyhlášen hlavním městem Prahou, se bude ucházet společnost 

NEBEZEMĚ, z.s., Levského 3210/5, 143 00 Praha 12 – Modřany.  

 

 

č. 318/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

souhlasí s finanční spoluúčastí městské části ve výši 5.028,- Kč (tj. 3% z celkových nákladů) 

na realizaci projektu „Příroda v noci“. O grant ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 

2016, který byl vyhlášen hlavním městem Prahou, se bude ucházet společnost NEBEZEMĚ, 

z.s., Levského 3210/5, 143 00 Praha 12 – Modřany.  

 

č. 319/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         
 

1.   bere na vědomí, že záměr pronájmu části pozemku parc. č.  927/1 v k.ú. Písnice byl 

zveřejněn na úřední desce od 25. 9. do 12. 10. 2015, 

2. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku na provozování oboustranného 

reklamního zařízení (dále též jako „billboard“) k části pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. 

Písnice, obec Praha, uvedenému na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha, se 

společností AVENIR Praha, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8 – 

Karlín, IČ: 14888980, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 

661 na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2020, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 320/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         
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souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši 50.000,- Kč a s jejich 

použitím na posílení zdrojů určených na financování údržby a opravy majetku.  

 

č. 321/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Ahold Czech Republic, a.s., 

s registrovaným sídlem Radlická 520/117, Praha, PSČ  

158 00, IČ: 44012373, DIČ: CZ44012373, zapsanou v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze, spisová značka B 19737 na pořádání kulturní akce pro 

veřejnost - „ Rozsvícení vánočního stromu“ v hodnotě  

3.212, 28 Kč, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 322/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu Mgr. 

Martina Kolafu na zajištění koordinace integrace v oblasti předškolního a základního 

školství na území MČ Praha-Libuš od ledna do dubna 2016 (4 měsíce) ve výši 

27.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 323/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu paní Zuzanu 

Vránovou, Dis.,  na zajištění koordinace sociální problematiky v rámci samostatné 

působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš, financovaného z dotace na sociální oblast 

HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, ve  výši 20.500,- Kč za práci odvedenou v roce 

2015, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 324/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vynaložení nákladů na zajištění asistenta pro přípravnou fázi projektu MV 

ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2016 od ledna do dubna 

2016 (4 měsíce) ve výši 30.000,- Kč v souladu s rámcem schváleného rozpočtového 

provizoria, 
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2. pověřuje pana tajemníka uzavřením potřebné pracovní dohody na zajištění asistenta 

projektu MV ČR na rok 2016 od ledna do dubna 2016 (4 měsíce) za max. náklady ve 

výši 30.000,- Kč v souladu s rámcem schváleného rozpočtového provizoria. 

 

 

č. 325/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci Ministerstva vnitra ČR na rok 

2016 do programu Ministerstva vnitra ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu 

na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální 

úrovni v roce 2016 na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš 

v roce 2016“ a to v rámci schváleného rozpočtového provizoria, 

2. schvaluje garanci ve výši 10 % spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci schváleného rozpočtového provizoria,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro Ministerstvo vnitra ČR.  

 

 

 

č. 326/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí závěry Energetického auditu opatření na snížení energetické 

náročnosti provozu objektu Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 

00 Praha 4 – Libuš a to především realizací zateplení objektu a rekonstrukce 

elektroinstalace včetně osvětlení a s ohledem na nákladnost variant, preferuje variantu 

č. 3 z Energetického auditu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje Energetický posudek objektu zpracovaný pro variantu č. 3 Energetického 

auditu opatření na snížení energetické náročnosti provozu objektu Základní škola 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. ukládá ÚMČ Praha-Libuš připravit podklady pro zveřejnění potřebných Výzev 

na zajištění vícestupňové projektové dokumentace pro získání stavebního povolení 

k investičnímu projektu na úsporná energetická opatření na objektu Základní škola 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

 

 

č. 327/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí podání žádosti o grantovou podporu hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců, 

a to do programu č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, 

společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce, v rámci grantového 

řízení na programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016, a to 

na základě projektu s názvem „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 - 

část - předávání informací do komunity a jazykové vzdělání pro dospělé cizince hovořící 

vietnamsky“. 
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č. 328/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha-

Libuš na rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016, 

2. ukládá vedoucí EO MČ Praha-Libuš, Haně Vajnerové, dodržovat Směrnici č. 1/2013 

o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., schválenou Radou MČ 22. 

4. 2013.  Každoročně předloží Radě MČ Praha-Libuš ke schválení plán kontrol 

příspěvkových organizací do 30. 11. příslušného roku na rok následují. 

 

č. 329/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí, že záměr o výpůjčce pozemků parc.č. 289/5 a 516/1 v k.ú. Písnice 

byl zveřejněn na úřední desce od 18. 11. 2015 do 4. 12. 2015, 

2. schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků na Stavbu číslo 

0088 – TV Libuš, etapa č. 0008 – Komunikace Písnice, s investorem: Hl. m. Praha 

(dle plné moci ze dne 30. 6. 2004, zastoupeném firmou ZAVOS s.r.o.). Jde o pozemky 

parc.č. 289/5 a 516/1, oba v k.ú. Písnice, obec Praha,  uvedené na LV 530 pro k.ú. 

Písnice, obec Praha svěřené do správy Městské části Praha-Libuš,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 330/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí, že záměr o výpůjčce pozemku parc.č. 777 v k.ú. Písnice byl 

zveřejněn na úřední desce od 18. 11. 2015 do 4. 12. 2015,  

2. schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků na Stavbu číslo 

0088 – TV Libuš, etapa č. 0008 – Komunikace Písnice, ulice Vacovská, s investorem: 

Hl. m. Praha (dle plné moci ze dne 30. 6. 2004, zastoupeném firmou ZAVOS s.r.o.). 

Jde o pozemek parc.č. 777 v k.ú. Písnice, obec Praha,  uvedený na LV 666 pro k.ú. 

Písnice, obec  Praha v duplicitním zápisu vlastnictví, kde jedním z duplicitních 

vlastníků je hl.m. Praha - svěřená správa Městská část Praha-Libuš,   

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 331/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení 

vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 990/8  k.ú. Písnice, obec Praha a vstupu na 

pozemek za účelem práva chůze k pozemku parc.č. 990/8 v k. ú. Písnice, obec Praha, 

svěřeného do správy MČ Praha-Libuš a uvedeného na LV 530 s paní Ing. Reginou 
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Navrátilovou, bytem Jerevanská 1065/5,100 00 Praha 10 a panem Ing. Michalem 

Navrátilem, bytem Pražská 188, 28104 Plaňany, okres Kolín, v SJM, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka  podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 332/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí předloženou studii proveditelnosti pro stavbu „Stavba č. 0088, TV 

Libuš, etapa 0007, Komunikace Libuš III“ – ulice V Koutě vypracovanou společností 

DIPRO spol. s r.o., 

2. požaduje prověřit připomínky obyvatel týkající se této studie a bude-li to technicky 

možné, zohlednit tyto připomínky v dalším stupni projektové přípravy při zachování 

požadovaných parametrů a funkčnosti uspořádání uličního prostoru. Jedná se o 

připomínky týkající se: 

 nivelity komunikace, odvodu dešťových vod a ochrany sousedních nemovitostí 

před podmáčením, 

 možnosti zřízení šikmých parkovacích stání na úkor šíře odrazného pruhu a 

šíře vozovky, 

 prodloužení nového řadu splaškové kanalizace v ulici V Koutě pro možnost 

napojení RD č.p. 482. 

 

 

 

č. 333/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

veřejnou zakázku „ Dodávka,  montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a 

demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle  v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 

181  v  Praze 4 - Libuš“ na základě zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem písemné výzvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 


