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USNESENÍ RADY ze dne 25. 4. 2016 

 

 

 

č. 81/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

volí tajemníka Komise stavební a dopravní pana Mgr. Petra Fialu s účinností od 1. května 

2016. 

 

č. 82/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

souhlasí s termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 

2017/2018 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš takto: 

 

vyzvedávání žádostí v jednotlivých mateřských školách:  

 od 24. 4. 2017 do 28. 4. 2017 

 

odevzdávání vyplněných žádostí v jednotlivých mateřských školách:  

2. 5. a 3. 5. 2017 od 13.00 hod. do 17.00 hodin 

 

roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ na Odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš: 

10. 5. 2017 od 10.00 hodin 

 

vyzvedávání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do mateřské školy:  

od 22. 5. do 26. 5. 2017 v konkrétních MŠ 

 

č. 83/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

vydává souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu K Lukám, IČ: 

49624628, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 - Libuš od p. Tran Ba Lam a p. Pham Hong Diep  

na financování asistenta pedagoga ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). 

 
                                                        

č. 84/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

vydává souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Mezi Domy, IČ: 

60437944, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice od p. Tran Ba Lam a p. Pham Hong Diep  

na financování asistenta pedagoga ve výši 50.000,- Kč,(slovy: padesáttisíckorunčeských). 

 

č. 85/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje podání žádosti o snížení kapacity počtu dětí, respektive uvedení do souladu 

s platnou legislativou v MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice, 
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IČ: 60 437 961 z 60 na 56 od 1. 6. 2016 ke krajskému úřadu - Magistrátu hlavního 

města Prahy,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o snížení kapacity počtu 

dětí v MŠ Ke Kašně, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 86/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje podání žádosti o snížení kapacity počtu dětí, respektive uvedení do souladu 

s platnou legislativou v MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 

60 437 928 z 90 na 84 od 1. 6. 2016 ke krajskému úřadu - Magistrátu hlavního města 

Prahy,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o snížení kapacity počtu 

dětí v MŠ Lojovická, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 87/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti o snížení kapacity počtu dětí, respektive uvedení do souladu 

s platnou legislativou v MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

IČ: 60 437 944 ze 145 na 137 od 1. 6. 2016 ke krajskému úřadu - Magistrátu hlavního 

města Prahy,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o snížení kapacity počtu 

dětí v MŠ Mezi Domy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 88/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje doplnění k usnesením Rady městské části č. 117/2011 ze dne 11. 4. 2011 a č. 

81/2014 ze dne 7. 4. 2014 k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí „Stavba č. 0088, 

TV Libuš, etapa 0012 – Obchvatová komunikace“, v následujícím znění: 

- povrch stavby obchvatové komunikace bude zhotoven z „nízkohlučného“ asfaltu; 

- v úseku K Vrtilce – Podchýšská bude do pásu komunikační izolační zeleně doplněna 

vhodná doprovodná zeleň (výsadby alejových stromů a keřového patra); 

- stavba stezky pro cyklisty a chodce bude společně se stavbou komunikace, mostních 

objektů a izolační doprovodné zeleně předána do správy hlavního města Prahy 

(zastoupeného Technickou správou komunikací HMP); 

- stavebník bude při realizaci stavby respektovat skutečnost, že dotčená lokalita je 

součástí Přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice, jehož režim je dán vyhláškou 

č. 3/1991 Sb., HMP, a trasa obchvatu se dotýká několika prvků ÚSES; 

- nejpozději ke stavebnímu řízení bude doložen projekt vegetačních úprav (Návrh 

vegetačních úprav byl stručně rozpracován v textových částech ke stavebním 

objektům, samostatně zpracovaný podrobnější projekt vegetačních úprav doložen 

nebyl); 

- opětovně žádá protihluková opatření, viz. usnesení Rady č. 117/2011, včetně příloh; 

- nedílnou součástí tohoto usnesení jsou usnesení Rady městské části č. 117/2011 ze dne 

11. 4. 2011 a č. 81/2014 ze dne 7. 4. 2014.   
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č. 89/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje prodej vyřazené smažící pánve FAGOR SBE9 – 10F, N – 1121121603 za cenu 

8 000,- Kč firmě Gastrobazar Petr Skála, Belnická 736, 25242 Jesenice u Prahy, IČ: 

63957221. 

 

 

č. 90/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení Akčního Plánu zlepšování procesu MA21 za rok 2015, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje návrh Akčního plánu zlepšování procesu MA21 pro rok 2016, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 91/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

STL plynovodní  přípojky do pozemku  parc. č. 1143 v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, 

svěřeného do správy MČ Praha-Libuš s panem Ing. Vladimírem Popovem,  bytem  

Mladenovova 3233/7, 143 00 Praha 4 pro objekt v ulici Libušská č.p. 25,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 92/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

kabelového vedení do pozemku parc.č. 690 v  k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného 

do správy MČ Praha-Libuš 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: „S-135652 Rekonstrukce vedení 1 kV 

PREdistribuce- náhrada vrchního vedení novým kabelem 1kV v zemní kabelové trase, 

Praha-Libuš, Písnice, ulice Bavorovská a Švihovská“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 93/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí přepracovanou studii společnosti PIXABELLY LIBUŠ s.r.o., IČ: 

03595056, se sídlem Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady z 2/2016 na 

stavbu Domova seniorů Libuš,  

2. požaduje v PD pro územní řízení:  

 zapracovat koordinaci s plánovanou stavbou tramvajové trati Modřany – Libuš, 

 propojit slepý konec ulice Brunelova s ulicí Generála Šišky, 



Strana 4 (celkem 7) 

 zapracovat chodník pro pěší od zastávky MHD v ulici Generála Šišky k Domu 

s chráněnými byty nebo k objektu English international school Prague, s.r.o.,  

 u dopravy v klidu vyřešit dostatek parkovacích míst pro obyvatele, návštěvníky a 

zaměstnance plánovaného objektu.  
 

č. 94/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení  rodinného domu na 

pozemku parc. č. 846/7, v k.ú. Písnice, s uložením přípojek vodovodu a kanalizace do 

pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřená správa Městská část Praha-Libuš parc. č. 670/4, 

670/5 v k.ú. Písnice v ulici V Zákopech pro stavebníka manžele Ing. Miloše Lauera a MUDr. 

Evu Lauerovou, oba bytem Kosatcová 1302/6, 106 00 Praha – Záběhlice dle projektové 

dokumentace z 01/2016 vypracované MgA. Petrem Součkem za 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. 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.   

 

č. 95/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení  

rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí, vsakovacího objektu, opěrné zdi 

z 11/2015, vypracovanou Ing. arch Martinem Švecem, na pozemku parc. č. 1159/18, 

842/14, 841/5, 1159/4 a  838/9, všechny v k.ú.  Libuš o 2 NP s plochou střechou, o 

výšce atiky + 6,450 m, zastavěná plocha 110,48 m
2
, dvě parkovací stání na vlastním 

pozemku, pro stavebníka manžele Jana Vokála, Šmolíkova 902/52, 160 00 Praha 6 a 

Mgr. Věru Vokálovou Za Parkem 164, 252 10 Černolice,   

2. souhlasí s uložením přípojky splaškové kanalizace do pozemku  parc. č. 1159/4 v k.ú. 

Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Libuš, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na přípojku 

splaškové kanalizace se stavebníkem panem Janem Vokálem, Šmolíkova 902/52, 160 

00 Praha 6 a Mgr. Věrou Vokálovou, Za Parkem 164, 252 10 Černolice v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení nejpozději do 

vydání stavebního povolení, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 96/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 
nesouhlasí se změnou stavby před dokončením pro stavbu Víceúčelový dům Libuš na 

pozemcích parc.č. 699 a 700 oba v k.ú. Libuš, spočívající v dispozičních změnách v 1. NP a 

změna užívání v 2. NP na ubytovací zařízení pro stavebníka paní Dianu Fábryovou, K dálnici 

130, Průhonice v rozsahu projektové dokumentace V/2016, vypracovanou Ing. arch. Josefem 

Smutným. 
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č. 97/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

bere na vědomí Rozhodnutí o přidělení neinvestiční finanční dotace Ministerstva vnitra ČR 

na rok 2016 na realizaci projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“, 

financovaného z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální 

úrovni v roce 2016“ ve výši 3.338.721,- Kč a spoluúčast žadatele (zahrnující spoluúčast 

dílčích realizátorů) projektu v celkové výši 370.969,- Kč.  

 

č. 98/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky prostor v objektu Klubu Junior v ulici 

Na Okruhu 395 a Klubu Senior v ulici K Lukám 664 od 8. 4. 2016 do 25. 4. 2016, 

2. schvaluje uzavření objednávek na zajištění kurzů českého jazyka pro cizince hovořící 

vietnamsky v rámci projektu na podporu integrace cizinců „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“ finančně podpořeného z programu 

Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 

v roce 2016“ spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra ČR, hl. m. Praha 

a MČ Praha-Libuš, a to na období ode dne podpisu objednávky do 11. 12. 2016 

s následujícími ekonomickými subjekty:  

a) se Spolkem "INFO-DRÁČEK", Libušská 319/126, 14200 Praha - Písnice, 

IČ: 22837558, ve výši 99.000,- Kč (není plátcem DPH), 

b) Se Spolkem South East Asia - liaison, z.s. (Pozn.: dříve Klub Hanoi), Na Sídlišti III 

411, 252 43 Průhonice, IČ: 26650525, ve výši 66.000,- Kč (není plátcem DPH), 

c) s OSVČ  Leová Dieu Huong, Smetanova, 459, 436 01 Litvínov, IČO: 63122847 ve 

výši 99.000,- Kč (není plátcem DPH), 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření smluv o výpůjčce prostor (tzv. „učebna“) o celkové ploše 44,12 

m2 v přízemí v  objektu „Klub Junior“, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, a 

to bezplatně na dobu určitou od ode dne podpisu smlouvy do 11. 12. 2016 pro 

následující ekonomické subjekty:  

d) Spolek South East Asia - liaison, z.s. (Pozn.: dříve Klub Hanoi), Na Sídlišti III 411, 

252 43 Průhonice, IČ: 26650525, 

e) OSVČ  Leová Dieu Huong, Smetanova, 459, 436 01 Litvínov, IČO: 63122847, 

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem všech smluv o výpůjčce, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
č. 99/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí 
a) s předloženou studií z 12/2015 vypracovanou Ing. arch Stanislavem Krčmárikem pro 

stavbu Viladům Písnice, ul. K Vrtilce 504, Písnice parc.č. 58 k.ú. Písnice investor Josef a 

Eva Profousovi, Libušská 231/22, Písnice, 

b) s udělením výjimky z § 25 odst. 7 vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na 

využívání území z hlediska vlastníka sousedního pozemku dotčeného stavbou parc. 
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č.53/17 k.ú. Písnice. Výjimka se týká vzdálenosti průčelí budovy s okny od místní 

komunikace. 

2. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace. 

 

č. 100/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na výběr zhotovitele na akci „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské 

prvky v objektu Klubu Junior“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

č. 101/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

nesouhlasí s předloženým záměrem stavebních úprav  a nástavby spočívajících ve zřízení 

bytové jednotky ve 2NP a změnou užívání části 1.NP na bistro u rodinného domu č.p. 52 v  

Libuši na rohu ulice Libušská a Provozní, na pozemcích parc. č. 618/2 a 618/1, oba v k.ú. 

Libuš, stavebníka paní Aleny Phamové, Valcířská 442/7, Kunratice, 148 00 Praha 4. 

 

č. 102/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

Revokuje usnesení rady MČ Praha-Libuš č. 3/2016 takto: 

1. souhlasí s akcí „RVDSL 1602_A_A_PANR 2549_OK“ - umístění  nových pilířových 

rozvaděčů a nové trasy podzemního sdělovacího vedení  v k.ú. Libuš pro investora firmu 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 

04084063, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20623, do 

pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě MČ  Praha-Libuš, parc.č. 1134, 

1132, 318 a 319 všechny v  k.ú. Libuš, za splnění následujících podmínek: 

a) pilířové rozvaděče budou obezděny – viz vizualizace varianta č.2, která je nedílnou 

přílohou tohoto usnesení, 

b) na vedení trasy optického kabelu,  přípojky sdělovacího vedení a na umístění nových 

pilířových rozvaděčů v komunikacích a pozemcích ve správě MČ Praha-Libuš parc.č. 

1134, 1132, 318 a 319 všechny v k.ú. Libuš bude s investorem před zahájením prací 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

c) při vstupu do místních komunikací a chodníků bude zachován jejich trvalý      

průjezd a průchod, včetně zachování přístupu do všech přilehlých nemovitostí a na 

všechny přilehlé pozemky, 

d) po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, 

e) podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o věcném 

břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 1. tohoto usnesení, 

f) přechod komunikace v ulici Na Močále v k.ú. Libuš bude řešen protlakem, 

g) Ostatní zásahy do komunikací a pozemků ve správě MČ Praha-Libuš budou řešeny dle 

„Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 

31. 1. 2012 a č. 127 ze dne 28. 1. 2014,  
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2) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro investora 

firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3, IČ 04084063, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

20623, do pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě MČ  Praha-Libuš, 

parc.č. 1134, 1132, 318 a 319 všechny v  k.ú. Libuš, v souladu se Zásadami zřizování 

věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

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

tohoto usnesení. 

 
č. 103/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností FRP 

Services, s.r.o., Pražsská 7, 261 01 Příbram II, IČ 01541137, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského u soudu v Praze pod spisovou značkou C 207992 pro 

Sbor dobrovolných hasičů Libuš, na přenos dat pro svolávání a informování jednotek 

požární ochrany, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 104/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci       

„Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v  Praze 4 – Písnici“ 

a to v souladu s protokolem o posouzení a hodnocení nabídek, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce hygienického zázemí 

v Základní škole s RVJ v  Praze 4 – Písnici“ s firmou XEDOS s.r.o. IČ 271 21 852, 

Bělehradská 1402/47, Praha 4 zapsanou v Obchodním rejstříku Městského soudu v 

Praze oddíl C vložka 97915  za cenu 699 467,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní 

škole s RVJ v  Praze 4 - Písnici“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 
 


