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USNESENÍ RADY ze dne 16. 5. 2016 

 

 

 

č. 105/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. souhlasí s předloženou „Studií proveditelnosti na stavbu A21 cyklotrasa Modřany-

Libuš, Šeberov-Kateřinky“ vypracovanou projektovou kanceláří AGA-LETIŠTĚ s.r.o., 

Hrabákova 2001/21, 148 00  Praha 11 pro investora TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 

770/8, 110 15 Praha 1 z 11/2015, 

2. požaduje v rámci studie proveditelnosti prověřit možnost vedení cyklotrasy A21 

v úseku ulice Dobronická mimo těleso komunikace jako samostatnou stezku pro 

chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem. 

 

 

 

č. 106/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce s Českomoravským 

svazem chovatelů poštovních holubů, se sídlem: Vančurova 3125/54, Židenice, 615 00 

Brno, IČ: 266 60 041, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně, oddíl L, vložka 10374,   ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha-Libuš, 

se  sídlem Medkova 37, 149 00 Praha 4 ke dni 31.5.2016, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 107/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

souhlasí s předloženým záměrem stavebních úprav,  spočívajících v rekonstrukci a přístavbě 

stávajícího rodinného domu v ulici Libušská č.p. 9, Praha-Libuš, na pozemcích parc. č. 1 a 2, 

oba v k.ú. Libuš pro stavebníka paní Melzmufovou Marii, Frágnerova 102, 25722 Nespeky 

v rozsahu projektové dokumentace z 12/2012, vypracovanou Ing. Karlem Pivoňkou. 

Podmínkou souhlasu je zachování stávající výšky objektu. 

 

                                                        

č. 108/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mgr. Ladislavou Ondrouchovou, Mezi Domy 

368/4, 142 00 Praha 4 - Písnice na činnost Klubu Junior ve výši 5.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 109/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

nemá námitek k záměru  Hlavního města Prahy pronajmout  pozemek   parc. č. 1012 v k.ú. 

Písnice, obec Praha o výměře 12.508 m
2
, ve vlastnictví Hlavního města Prahy,

 
k 

zemědělskému využití
 
firmě AGRO Jesenice u Prahy a.s., se sídlem Vestecká 2, Hodkovice, 

252 41 Dolní Břežany, DIČ: CZ46356657.    

 

 

č. 110/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

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

kanalizační a vodovodní přípojky v ulici U Pejřárny do pozemku parc. č. 293/1 v k.ú. 

Libuš, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš, k objektu č.p. 835, na pozemku parc. č. 

293/15 v k. ú. Libuš s paní Lucií Šejblovou a panem Jiřím Šejblem, oba bytem 

Mašovická 409/26, 142 00 Praha 4 – Libuš za cenu 7.502,-Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 111/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

přípojek inženýrských sítí k pozemkům parc.č. 1120/1, 1120/4,1123/85, 1123/86, 

1123/110, 1123/111, všechny v k.ú. Libuš, obec hl.m. Praha, svěřených do správy MČ 

Praha-Libuš, pro stavbu bytového domu „U metra Libuš“ se společností Rezidence 

Měcholupy s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ: 

27589048, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl 

C, vložka 117327, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 112/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

kanalizační a vodovodní přípojky v ulici U Pejřárny do pozemku parc. č. 294 v k.ú. 

Libuš, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš, k objektu na pozemku parc. č. 354/4 v k. 

ú. Libuš s paní Renátou Sobíškovou a panem Ing. Jiřím Sobíškem, oba bytem U 

Pejřárny 932/2, 142 00 Praha 4 - Libuš za cenu 12.463,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 113/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

doplňuje název Komise pro udržitelný rozvoj na Komise pro udržitelný rozvoj a místní 

Agendu 21.  

 

 

č. 114/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje spolupráci městské části Praha-Libuš s nestátními neziskovými organizacemi -  

Integrační centrum - Praha, o.p.s. (ICP) a Slovo 21, z.s. na pilotním testu integračně-

adaptačního kurzu pro cizince vietnamského původu „Vítejte v ČR“, realizovaném 

ve smyslu priorit „aktualizované státní Koncepce integrace cizinců v roce 2016“ a 

financovaného z projektu ICP, o.p.s. financovaného z prostředků EU, z fondů AMIF 

prostřednictvím MV ČR, a to do úrovně jednorázového bezplatného zapůjčení prostor 

učebny a tělocvičny Klubu Junior, konzultací a publicity akce,  

2. schvaluje udělení záštity starosty městské části Praha-Libuš nad pilotním testem 

integračně-adaptačního kurzu pro cizince vietnamského původu „Vítejte v ČR“ na území 

MČ Praha-Libuš, realizovaném neziskovou organizací Integračním centrum Praha, o.p.s. 

a Slovo 21, z.s.  

 

 

č. 115/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce Katalogu 

sociálních a návazných služeb pro rok 2016, který připravuje a vydává městská část 

Praha 12 maximálně do výše 10.000,- Kč z celkových vynaložených nákladů, 

2. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a prezentace na Veletrhu 

sociálních služeb, konaného v září 2016, který realizuje správní celek městská část 

Praha 12 jako prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb. 

 

č. 116/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje pronájem služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m
2
 v areálu 

Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice  paní  Jitce 

Saipové, trvale bytem K Lukám 641, Praha 4 a panu Martinovi Saipovi, trvale bytem 

Jarníkova 1892, Praha 4, s účinností od 1.7.2016 na dobu určitou jednoho roku. Výše 

měsíčního nájemného je 6.536,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu,  

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu 

v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice na 

dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 2, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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č. 117/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí se záměrem stavebních úprav stávající skladové haly na skladovou halu pro 

internetový obchod s kanceláří v 1NP a kanceláří se sociálním zázemím a služebním bytem 

ve 2NP s ustupujícím podlažím na pozemcích parc. č. 405/1, s příjezdovou komunikací na 

pozemku parc.č. 405/2, oba v  k.ú. Libuš, 

2. souhlasí s uložením přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, STL plynovodu do 

pozemku parc. č. 400/1 v k.ú. Libuš, ve správě MČ Praha-Libuš za splnění následujících 

podmínek: 

 požadujeme zachování současného vjezdu na komunikaci v ulici U Pejřárny bez 

změny parametrů,  

 doprava v klidu musí být řešena v souladu s platnými stavebními předpisy,   

 dešťové vody z pozemků parc. č. 405/1 a 405/2 v k.ú. Libuš musí být likvidovány na 

pozemcích stavebníka a nesmí být odváděny na veřejné prostranství - místní 

komunikaci v ulici U Pejřárny, 

 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. 

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

inženýrských sítí do pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš s investorem, panem Ladislavem 

Doležalem, Novomeského 690/6, 149 00 Praha 4 – Háje v souladu se Zásadami zřizování 

věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

4. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Tento souhlas neřeší dočasné zábory.   

 

č. 118/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

Šárku Fruncovou Vlčkovou,  koordinace metodiky zpracování „Analýzy potřeb 

sociálních služeb pro občany HMP na území MČ Praha-Libuš v rámci samostatné 

působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš – 1. část“, financovaného z dotace na 

sociální oblast HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, ve  výši 9.200,- Kč, 

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

Vránovou, Dis.,  na zajištění koordinace metodiky zpracování dat pro „Analýzu potřeb 

sociálních služeb pro občany HMP na území MČ Praha-Libuš v rámci samostatné 

působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš – 1. část“, financovaného z dotace na 

sociální oblast HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, ve  výši 10.000,- Kč, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


