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USNESENÍ RADY ze dne 1. 2. 2016 

 

č. 11/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje navýšení počtu dětí ve třídě v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-

Libuš nad 24 dětí na školní rok 2016/2017, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí o povolení výjimek 

z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-Libuš, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 12/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

souhlasí s předloženými podklady pro návrh změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke 

školským obvodům základních škol za městskou část Praha-Libuš. 

 

č. 13/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 81 

v ulici Libušská pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů od 29. 12. 

2015 do 14. 1. 2016, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Českomoravským svazem chovatelů 

poštovních holubů, se sídlem Vančurova 3125/54, Židenice, 615 00 Brno IČ: 266 

60 041, svaz zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, 

oddíl L, vložka 10374  na bezplatné vypůjčení nebytových prostor v objektu v ulici 

Libušská č.p. 81, kanceláře č. 108, 

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

součástí tohoto usnesení.   

                                                        

č. 14/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. souhlasí s umístěním textilních nosičů reklamy třetích subjektů na objekt parkovacího 

domu Dobronická č.p. 694, který je ve vlastnictví MČ Praha-Libuš pro nájemce objektu 

firmu State Administration Consulting s.r.o.,  Martinelliho 7, 190 16 Praha 9 – Koloděje, 

IČ 28424603, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 140524 

v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor č. 2011094088 ze dne 1. 9. 2011, 

2. schvaluje  uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011094088 

ze dne 1. 9. 2011, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 15/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
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1. bere na vědomí zveřejnění záměru o výpůjčce pozemků parc.č. 114/3, 114/4 a 990/8 

všechny v k.ú. Písnice od 29. 12. 2016 do 14. 1. 2016, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 114/3, 114/4 a 990/8 

všechny v k.ú. Písnice, obec Praha,  uvedené na LV 530 pro k.ú. Písnice ve vlastnictví 

hl. m. Prahy, svěřená správa Městská část Praha-Libuš na stavbu Kunratická spojka - 

splašková kanalizace číslo TV Libuš 0088, etapa č. 0026 s investorem Hl. m. Praha, na 

základě plné moci zastoupené firmou ZAVOS s.r.o., Vinohradská 28/2516, 120 00 

Praha 2,  IČO: 60203013 zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu 

v Praze, oddíl C, vložka 25372,  

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o výpůjčce, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

       

č. 16/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí se zveřejněním záměru na prodloužení pronájmu nebytových prostor objektu 

K Vrtilce 317, Praha 4, společnosti EMAP spol. s r.o., se sídlem K Vrtilce 317, Praha 

4 -  Písnice na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 za stejných podmínek, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 17/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí, že Záměr na pronájem hřiště Klokotská byl zveřejněn na úřední 

desce od 6. 1. 2016 do 22. 1. 2016, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu sportovního hřiště Klokotská, na dobu určitou 

od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016, pro společnost Základní škola Wonderland  Academy 

s.r.o., se sídlem U Školky 880, 149 00 Praha 4 – Šeberov, IČ 28895410, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151658, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 18/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje bezplatné zapůjčení prostor zasedací místnosti MČ Praha-Libuš v č.p. 1 v ulici 

Libušské pro setkání seniorů dne 2.2.2016 od 12.00 do 19.00 hodin. 

 

č. 19/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s umístěním stavby č. 0088, TV Libuš, etapa 0024, komunikace k hasičské 

zbrojnici - část napojení čerpací stanice splašků na NN, dle projektové dokumentace 

vypracované společností Bomart spol. s r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, IČ 

25091905 z 12/2015, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků ze dne 20.12.2012  

č. 2012124100, uzavřenou mezi investorem Hlavním městem Prahou, zastoupenou 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subjekt&hledani.podminka.subjekt=&hledani.podminka.ico=60203013&hledani.podminka.obec=&hledani.podminka.spisZnacka.oddil=&hledani.podminka.spisZnacka.vlozka=&hledani.podminka.spisZnacka.soud=0&hledani.format.pocet_polozek=50&hledani.format.trideni=netridit&hledani.format.typHledani=x*&hledani.format.obchodniJmeno=platne&hledani.podminka.pravniForma=-1&hledani.podminka.ulice=
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firmou Zavos s.r.o., Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2, IČ 60203013  a  Městskou 

částí Praha-Libuš, pro účely „stavby č. 0088, TV Libuš, etapa 0024, komunikace k 

hasičské zbrojnici - kabelové připojení  čerpací stanice splašků na rozvod NN“, 

3. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš  Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č.1, 

který je nedílnou součástí toho usnesení.   

 

č. 20/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

plynárenského zařízení  k pozemkům parc. č. 932/3 a  932/4 v k.ú. Písnice, obec Praha pro 

„Stavbu č. 41207, Hasičská zbrojnice Písnice“ mezi  Pražskou plynárenskou Distribuce, 

a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 274 03 505, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356 a Městskou částí Praha-

Libuš, která bude uzavřena před započetím prací, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 21/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

plynárenského zařízení  k pozemku parc.č. 932/4 v k.ú. Písnice, obec Praha pro 

„Stavbu č. 0088, TV Libuš, etapa 0024, Komunikace k hasičské zbrojnici“, mezi 

Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 

274 03 505, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 10356 a Městskou částí Praha-Libuš, která bude uzavřena před 

započetím prací, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 22/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí 
a) s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení na novostavbu  rodinného domu (dále RD), vč. připojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu v ulici Putimská, na pozemku parc. č. 356  v k. ú. 

Písnice, stavebníkem jsou Stanislav Šafařík a Ing. Klára Šafaříková, K Borovičku 

307/40, 148 00 Praha 4 – Kunratice, na dvoupodlažní nepodsklepený RD se sedlovou 

střechou s mírným sklonem o celkové výšce hřebene do 7 m nad upravený terén, 

zastavěná plocha RD je 90,9 m2 s nezastřešenou terasou na jižní straně a 2 

parkovacími stáními na vlastním pozemku,  

b)  s uložením přípojek do pozemku parc.č. 13/1 v k.ú. Písnice ve správě MČ Praha-

Libuš  pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 356  v k.ú. Písnice za splnění 

následujících podmínek: 

 při vstupu do místních komunikací a chodníků bude zachován jejich trvalý průjezd 

a průchod, 

 po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 

stavu, 
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2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  přípojek 

vody, kanalizace, elektro a plynu do pozemku parc.č. 13/1 v k.ú. Písnice s investorem 

p. Stanislavem Šafaříkem a Ing. Klárou Šafaříkovou, oba bytem K Borovičku 307/40, 

148 00 Praha 4 – Kunratice a Městskou částí Praha-Libuš, Libušská 35/200, Praha 4 – 

Libuš, v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich 

zřízení, 

3.   pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.                                       

 

č. 23/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání dvou žádostí o dotaci z  rozpočtu HMP kapitola 10 - rezerva pro MČ 

na rok 2016 takto: 

- ZŠ Meteorologická, Meteorologická č. p. 181, 142 00 Praha 4 -Libuš 
„Rekonstrukce elektroinstalace – 1 fáze páteřní rozvody“ 

- Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice výměna a zateplení 

střešního pláště, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 24/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje návrh prázdninového provozu mateřských škol v MČ Praha-Libuš v měsíci 

červenci a srpnu 2016 takto: 

- dne 1. července 2016 všechny MŠ, 

- od 4. do 15. července 2016 – MŠ Mezi Domy, 

- od 29. do 31. srpna 2016 – všechny MŠ. 

 

 

 

 


