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USNESENÍ RADY ze dne 22. 2. 2016 

 

č. 25/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 11102003, připraveného Státním fondem 

životního prostředí, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 

rámci Operačního programu Životní prostředí za účelem financování projektu 

„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně v MČ Praha - Libuš“, reg. 

č. CZ.1.02/3.1.00/11.12649, ve které je upraven popis způsobu doložení vlastnictví 

pozemků v areálu mateřské školy. Na základě nového textu smlouvy je považováno 

i duplicitní vlastnictví pozemků za dostačující, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č. 1,  

3. bere na vědomí úpravu rozhodnutí o přidělení dotace vydané Státním fondem 

životního prostředí jak dokumentu souvisejícího s Dodatkem č. 1 smlouvy 11102003 

ze dne 13. 11. 2015,   

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu s žádostí o vytvoření Dodatku 

č. 2 smlouvy č. 11102003 s upřesněním čísel pozemků v areálu MŠ Ke Kašně tak, aby 

zůstaly jmenovány pouze pozemky, které bezprostředně souvisejí s projektem 

spolufinancovaným z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci projektu 

„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně v MČ Praha - Libuš“, reg. 

č. CZ.1.02/3.1.00/ 11.12649.     

 

č. 26/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

bere na vědomí  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu č. 3/0230/2014/N se 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 

257 51 018, zapsaná v obchodním rejstříku u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

66926  na  kabelové  vedení veřejného osvětlení  č. 413325 a 413298 v ulici Libušská 

v Písnici, kterým se mění doba podnájmu a termíny zdanitelného plnění. 

 

č. 27/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce stožárů veřejného osvětlení za účelem 

umístění tabulek nekomerčního charakteru - městského informačního systému -  se 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,  IČ: 

257 51 018, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 66926, 

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

součástí tohoto usnesení. 

                                                        

č. 28/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

souhlasí jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

– SDH-PÍSNICE, IČ: 70901678, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem 

v Praze, spisová značka L 36036 v objektu na adrese Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 

– Písnice, nacházející se na parcele č. 341, zapsané na listu vlastnictví číslo 530, vedeném pro 
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obec Praha, katastrální území Písnice u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha.  

 

č. 29/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

bere na vědomí rezignaci paní PaedDr. Jaroslavy Adámkové na členku  Školské komise ke 

dni 15. 2. 2016. 

       

č. 30/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

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

Libuš plat s účinností od 1. 3. 2016 podle textu uvedeného v neveřejné příloze tohoto 

usnesení. 

 

č. 31/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru ekonomického  ÚMČ Praha-Libuš dle návrhu 

předkladatele, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.  

 

 

č. 32/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2015, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2015 a jejím zveřejněním. 

 

č. 33/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí Dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemkům  parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec 

Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV  1308 pro k.ú. Písnice, obec 

Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem  Bambulem, bytem 

Na Písku 157, 154 00 Praha 5 - Lochkov, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. postupuje předložení Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti 

– souhlasné prohlášení k pozemkům parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec 

Praha na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.  

 

č. 34/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 
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1. bere na vědomí  Dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemku  parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem Bambulem, bytem Na Písku 

157, 154 00 Praha 5 - Lochkov, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. postupuje předložení Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti 

- souhlasné prohlášení k pozemku parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 35/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje prodloužení pronájmu bytu o velikosti 2+1, o výměře 59 m
2
 v areálu 

Základní školy s RVJ, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice  panu Richardu 

Wustingerovi, trvale bytem L. Coňka 40, Praha 4 s účinností od 1. 3. 2016 na dobu 

určitou do 30. 6.2016,  

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2015034009 

ze dne 2. 3. 2015 s panem Richardem Wustingerem, trvale bytem L. Coňka 40, 142 00 

Praha 4 – Písnice, na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku č. 1, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 36/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s uložením vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 53/20 v k.ú. Písnice ve 

správě MČ Praha-Libuš  pro RD č.p. 544, k.ú. Písnice pro investora p. Stanislava 

Svobodu a pí. Marcelu Svobodovou, oba bytem Písnická 962/40, 142 00 Praha-

Kamýk, 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, 

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

vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 53/20 v k.ú. Písnice s investorem p. 

Stanislavem Svobodou a pí. Marcelou Svobodovou, oba bytem Písnická 962/40, 142 

00 Praha-Kamýk 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. 

 

č. 37/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí 
a) s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby rodinného domu o 2 

NP s plochou střechou, o výšce atiky + 6,6 m, zastavěná plocha RD je 105 m2, 

s garáží v 1. NP a s jedním parkovacím stáním na vlastním pozemku, včetně 

připojení na technickou infrastrukturu v ulici Kolektivní, na pozemcích parc. č. 262 
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a 190/3, oba v k. ú. Libuš, pro stavebníka Ing. Lucie Kluzákovou, Kolektivní 465/9, 

142 00 Praha 4 – Libuš,  

b) s uložením přípojek do pozemku parc.č. 190/1 v k.ú. Libuš, ve správě MČ Praha-

Libuš  pro novostavbu RD na pozemcích parc. č. 262 a 190/3, oba v  k.ú. Libuš, 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. 

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

vody, kanalizace a NN elektro do pozemku parc.č. 190/1 v k.ú. Libuš, s investorem 

Ing. Lucií Kluzákovou, bytem Kolektivní 465/9, 142 00 Praha 4 – Libuš 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. 38/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise stavební a dopravy Rady městské části Praha-

Libuš za rok 2015, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 39/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s paní Mgr. Monikou Exnerovou, bytem 

Hošťálkova 740/48, 169 00 Praha 6 - Břevnov na výpůjčku notebooku pro činnost 

Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu Smlouvy o 

výpůjčce, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 40/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje cestovní příkaz pro zaměstnance ÚMČ Praha-Libuš paní Janu Martínkovou 

na zahraniční služební cestu uskutečněnou ve dnech 7. – 13. března 2016 v rámci 

projektu Erasmus +, pořádanou švédským městem Alingsas, na téma spolupráce a 

předávání praktických zkušeností s vedením mládežnických skupin partnerských 

organizací z evropských zemí,  

2. pověřuje pana tajemníka Ing. Jindřicha Sochůrka podpisem tohoto cestovního příkazu 

k pracovní cestě, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 



Strana 5 (celkem 6) 

č. 41/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Dotační program Projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na 

rok 2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. vyhlašuje termín pro ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2016 a to do termínu 

26. 5. 2016 do 15.00 hodin. Finanční částka pro Dotační program Projektu Zdravá 

Libuš a Písnice a místní Agenda 21je stanovena schváleným rozpočtem MČ Praha-

Libuš pro rok 2016 ve výši 60.000,- Kč, 

3. pověřuje pracovnici ÚMČ pí. Janu Martínkovou svoláním 1. zasedání zástupců 

Komise pro udržitelný rozvoj pro vyhodnocení podaných projektů. 

 

 

č. 42/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Lojovická, 

Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš ve výši 80.000,- Kč a s jejich použitím na posílení 

zdrojů určených na financování údržby a opravy majetku.  

 

 

č. 43/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí podání žádosti o dotaci realizace projektu „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“ v rámci programu MV ČR na poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu 

integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 s celkovým rozpočtem 3. 709. 690,- 

Kč, s dotací ve výši 3. 338. 721,- Kč a povinnou spoluúčastí 370. 969,- Kč, 

2. schvaluje odeslání dopisu s žádostí o udělení souhlasu hlavního města Prahy 

s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v 

roce 2016“ v rámci programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu 

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

úrovni v roce 2016, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

 

č. 44/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje záměr převést profil zadavatele k novému poskytovateli z důvodu ukončení 

činnosti stávajícího poskytovatele a legislativních změn v oblasti veřejných zakázek od 1. 4. 

2016.  
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č. 45/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva vnitra-Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR na projekt „Výstavba nové hasičské zbrojnice 

pro SDH Písnice“ v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 

2016/2017, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka jako kontaktní osobu pro jednání 

s GŘ HZS a s případnými dalšími subjekty a partnery v rámci podávání žádosti o 

financování projektu, jeho realizaci a ukončování, 

3. schvaluje odeslání dopisu o udělení souhlasu hlavního města Prahy s podáním žádosti 

o dotaci na projekt „Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ v rámci 

výzvy MV ČR-GŘ HZS, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 46/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí odeslání dopisu starosty se žádostí o mimořádnou návratnou víceletou dotaci 

HMP na předfinancování nezbytných opatření ve školkách a školách realizovaných projektem 

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“ (2017) v rámci programu MV ČR 

na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí 

na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 (2017).  

 


