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USNESENÍ RADY ze dne 4. 4. 2016 

 

 

 

č. 63/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. bere na vědomí předložené oznámení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a 

odstraňování odpadů – DE.PO.NA, Praha 4 – Pramenná“ zpracované  Ing. 

Bohumilem Oudou, Borová 631, 252 42 Jesenice, v lednu 2016, 

2. požaduje další hodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  

3. uplatňuje k předloženému oznámení záměru následující připomínky: 

- upozorňujeme na možnou kolizi záměru s připravovanou stavbou trasy D Metra. 

Vzhledem k výstavbě stanice Depo Písnice trasy D Metra a dalšímu možnému 

rozvoji území v okolí stanice nepovažujeme umístění zařízení za vhodné. 

V oznámení záměru se uvádí, že záměr je situován mimo obytné území. 

Upozorňujeme, že od nejbližšího obytného území je areál vzdálen pouze 230 m 

(ul. Ke Kašně v k.ú. Písnice), resp. 250 m (ul. V Zákopech v k.ú. Písnice). 

Vzhledem k této vzdálenosti může mít záměr negativní vliv na faktor pohody 

obyvatel, na prašnost a hlukovou situaci v nejbližších přilehlých obytných 

lokalitách. 

 

 

č. 64/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje zveřejnění Předběžného oznámení veřejného zadavatele na „Výstavbu nové 

hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ do Věstníku veřejných zakázek, 

2. schvaluje zveřejnění Předběžného oznámení veřejného zadavatele na „Výstavbu nové 

hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ na profilu zadavatele, úřední desce a webu 

městské části. 

 

č. 65/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. pověřuje Úřad městské části Praha-Libuš vyhodnocením Strategického plánu 

za období let 2009 – 2015 nejpozději do 30. 9. 2016, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením Závěrečné hodnotící zprávy 

Strategického plánu za období let 2009 – 2015 na jednání Zastupitelstva MČ. 

                                                        

č. 66/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. bere na vědomí uzavření Smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele 

na internetovém portále www.stavebnionline.cz s firmou RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 

13, Brno, 615 00, IČ: 25533843, DIČ: CZ 25533843, zapsanou v obchodním rejstříku 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671, zastoupenou Mgr. Jiřím Košuličem, 

statutárním ředitelem, 

http://www.stavebnionline.cz/
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2. bere na vědomí dání plné moci ke všem úkonům spojeným s provedením Oznámení 

profilu zadavatele v rámci zastupování zadavatele při uveřejňování údajů 

v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, firmě RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČ: 

25533843, zastoupenou Mgr. Jiřím Košuličem, statutárním ředitelem.  

 

 

č. 67/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2016 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

č. 68/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje Dotační program na rok 2016 Podpora sociálních služeb na území MČ 

Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

11. 7. 2016 do 15.00 hodin. Finanční částka pro Dotační program bude navržena 

v rozpočtové změně MČ Praha-Libuš pro rok 2016 ve výši 50.000,- Kč,  

3. jmenuje členy Dotační komise na volební období zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

v tomto složení:  

                    pí Vladimíra Tomášková - zastupitelka MČ Praha-Libuš 

                    Mgr. Hana Kendíková - zastupitelka MČ Praha-Libuš 

                    pí Ivana Fendrychová - zastupitelka MČ Praha-Libuš 

                    pí Zuzana Vránová, DiS. – externí spolupracovnice MČ Praha- 

                    Libuš pro sociální oblast 

                    pí Jiřina Kolářová – občanka MČ Praha-Libuš               

                    pí Jaroslava Hlávková - zapisovatelka ÚMČ Praha-Libuš 

4. pověřuje pracovnici ÚMČ pí Jaroslavu Hlávkovou svoláním 1. zasedání Dotační 

komise. 

 

č. 69/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje zadání zpracování povodňového plánu městské části Praha-Libuš u 

společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 

28358589, DIČ: CZ28358589, zapsané u krajského soudu v Brně pod spisovou 

značkou C 63565, za cenu 35.000,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení.   
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č. 70/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání v mateřských a základních 

školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2016/2017 dle přílohy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 71/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1) souhlasí s předloženou doplněnou projektovou dokumentací pro umístění stavby 

rezidenčního objektu s doplňkovou komerční funkcí „U metra Libuš“ z 07/2015 revize 

10/2015  investora Rezidence Měcholupy s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 

275 89 048, zapsanou v obchodní rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C 

vložka 117327 na pozemcích  parc.č. 1120/1 a 1120/4, 1123/1, 1123/43, 1123/44, 1123/45, 

1123/46, 1123/47 a 1123/114, všechny v k. ú. Libuš za těchto podmínek: 

- pro uložení inženýrských sítí do pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš budou před zahájením prací uzavřeny 

smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení. 

2) souhlasí s převzetím stavby nové  komunikace a chodníku  v ulici  V Hrobech vybudované 

v rámci stavby „U Metra Libuš“  na pozemcích parc.č.  1120/1 a 1120/4 oba v k.ú. Libuš,  

do majetku a správy  městské části Praha-Libuš za těchto podmínek: 

- stavba bude pravomocně zkolaudována, prostá vad a nedodělků,  

- v katastru nemovitostí budou zanesena všechna věcná břemena, 

- na stavbě nebudou žádná zástavní práva, závazky ani pohledávky.  

3) požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace, 

4) ukládá zástupci starosty Ing. Pavlu Macháčkovi předložit tuto dokumentaci na jednání 

Zastupitelstva MČ. 

 

 

č. 72/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu plynových lahví na svařování 

s firmou Linde Gas, a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754, 

zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 411, na 

dobu dvou let od 12. 4. 2016 do 11. 4. 2018, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 73/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje udělení plné moci Městské části Praha-Libuš paní Zuzaně Vránové, Dis., 

externí spolupracovnici v oblasti sociálních služeb, k  jednání s obyvateli MČ, 

uživateli a poskytovateli sociálních služeb za účelem zjištění jejich potřeb na území 

MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení.  
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č. 74/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha-

Libuš s hlavním městem Prahou ve výši 900 tis. Kč, splatné k 30. 9. 2017, určené 

na předfinancování projektu Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 

a 2017,  

2. předkládá Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš návrh Smlouvy o poskytnutí 

finanční výpomoci ke schválení. 

 

č. 75/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na uložení 

kabelového vedení PREdistribuce, a.s. do pozemků parc.č. 1122, 1123/87, 1123/89, 

1123/90  všechny v  k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ Praha-

Libuš a uvedených na LV 849 pro k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha se společností 

 PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 Praha 5, IČ: 27376516, 

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 10158 pro stavbu:  Praha 

12 – Kamýk, Mirotická, obnova TS 5191, zrušení TS 5192, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 76/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na poskytování služeb soudního exekutora s 

JUDr. Dagmar Kuželovou, soudní exekutorkou, IČO: 126 08 530, DIČ: 012-

5759120235, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 77/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s návrhem Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

2. požaduje 

- v příloze  č. 1 tohoto Nařízení vyjmout farmářské trhy (na adrese Libušská u č.p. 

115/400, parc.č. 911/1, k.ú. Písnice, počet prodejních míst 20, doba provozu 

příležitostně) ze sekce Tržní místa a zařadit je do sekce Místa pro konání trhů, 

- doplnit počet prodejních míst v sekci Tržní místa  na adrese Libušská u č.p. 

115/400, parc.č. 911/1, k.ú. Písnice: 20 prodejních míst, 
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- doplnit počet prodejních míst v sekci Tržní místa na adrese Libušská u č.p. 64/317, 

parc.č. 290/1, k.ú. Písnice: 10 prodejních míst.  

 

 

 

č. 78/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na podání nabídek na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole 

s RVJ v  Praze 4 - Písnici“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 79/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s Rozpočtovou změnou č. 6 Městské části Praha-Libuš rozpočtu roku 2015 

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

2. doporučuje Zastupitelstvu Městské části Praha-Libuš Rozpočtovou změnu č. 6 

rozpočtu pro rok 2015 schválit. 

 

 
č. 80/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje předložený návrh advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vrabce, Jiráskova 308, 

252 29 Dobřichovice na mimosoudní řešení ve věci zřízení práva nezbytné cesty přes 

pozemky parc. č. 59/16 a 59/18, oba v k.ú. Libuš s žalobci panem Ing. Janem 

Nekonečným a panem Ing. Janem a paní Irenou Alexovými s tím, že každý 

z účastníků řízení si ponese své náklady řízení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním dopisu advokátní kanceláři 

JUDr. Josef Vrabec. 

 


