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USNESENÍ RADY ze dne 6. 6. 2016 

 

 

 

č. 124/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 
1. schvaluje přidělení dotací na projekty v rámci výzvy Dotačního programu pro rok 

2016 projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 dle doporučení hodnotící 

komise. Přidělené dotace a jejich výše jsou uvedeny v tabulce, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka k podpisu veřejnoprávních smluv mezi 

MČ Praha-Libuš a těmito subjekty: 

 

 a) Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Písnice, 

Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši dotace – 5. 700,- Kč  

 b) Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Písnice, 

Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši dotace – 12. 800,- Kč  

 c) Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš  ve výši 

dotace – 4. 500,- Kč 

 d) Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš  ve výši 

dotace – 9. 000,- Kč 

 e)  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Libuš, Libušská 81,142 00 

Praha 4 – Libuš ve výši dotace – 8. 000,- Kč 

 f) Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš ve výši 

dotace – 10. 500,- Kč 

 g) Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha    4 – Libuš 

ve výši dotace – 6. 000,- Kč 

  h) Mateřská škola Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice ve výši 

dotace – 3. 500,- Kč 

 

č. 125/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro udržitelný rozvoj Rady městské části Praha-

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

 

č. 126/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických 

dat ČR a Databáze geografických jmen ČR s organizační složkou státu Česká 

republika – Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8,  

IČ 60458500, 

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

tohoto usnesení. 
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č. 127/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. bere na vědomí předložené oznámení záměru „Tramvajová trať Modřany - Libuš“  

zpracované pro investora Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s., Sokolovská 

217/42, 190 22 Praha 9 společností ECOLOGICAL CONSULTING a.s., Na Střelnici 

48, 779 00  Olomouc, v 03/2016, 

2. uplatňuje k předloženému oznámení záměru následující připomínky: 

- doprava stavebního materiálu a zeminy nákladními automobily bude vedena 

mimo ulice Meteorologická a Libušská, kde se v bezprostřední blízkosti vozovky 

nacházejí rodinné domy a jejich obyvatelé by byli vystaveni nadměrné hlukové 

zátěži, vibracím a zvýšené prašnosti, 

- upozorňujeme, že v závislosti na termínu zahájení této výstavby může dojít 

k souběhu se stavbou trasy metra 1.D (stanice Libuš a Písnice) a tím možné 

kumulaci negativních vlivů na životní prostředí – prašnost, hluk, vibrace a zvýšení 

dopravy, 

- upozorňujeme na nutnost zachování výsadby stromů a keřů na pozemcích parc. č. 

864/1, 856/11, 854/6,  855/3, 855/2 a 856/14 všechny v k.ú. Libuš. Jedná se o 

výsadbu stromů pro nově narozené děti v městské části (viz foto č. 26 přílohy 

Fotodokumentace, části F, F.1). S výše citovanými pozemky nelze uvažovat 

v době výstavby pro potřeby zařízení staveniště, 

- z důvodu navýšení hladiny hluku z provozu tramvajové trati při ulici 

Novodvorská (týká se RD v ulici Mašovická, K Děrám a K Novému sídlišti) 

navrhujeme realizovat protihluková opatření. 

 

 

č. 128/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje zvýšení nájemného služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře 61,10 m
2
 

v areálu Mateřské školy K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš  paní Marii Coufalové, 

trvale bytem K Lukám 664, Praha, s účinností od 1. 7. 2016. Výše měsíčního 

nájemného je 6.703,- Kč/měsíc, bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 11. 1997 o nájmu bytu o 

velikosti 2+1 v areálu Mateřské školy K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš, na 

zvýšení nájemného na 6.703,- Kč/měsíc, bez služeb spojených s užíváním bytu, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1 o nájmu služebního 

bytu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 129/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1, o výměře 79,05 m
2
 v areálu Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš paní Inge Rendla, nyní 

trvale bytem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš s účinností od 1. 7. 2016 na 

dobu určitou jednoho roku za měsíční nájemné ve výši 7.523,- Kč bez služeb 

spojených s užíváním bytu, 
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2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2015064094 o nájmu bytu  s paní Inge 

Rendla, bytem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v areálu Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš na dobu určitou od 1. 7. 

2016 do 30. 6. 2017, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 130/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m
2
 v areálu Mateřské školy, 

Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš paní Petře Lehovcové, trvale bytem 

Lojovická 557/12, Praha 4, s účinností od 1. 7. 2016 na dobu určitou jednoho roku za 

nájemné 7.322,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2015064093 o nájmu bytu o velikosti 

2+1 v areálu Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš na 

dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 131/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového objektu v ulici 

Ke Kašně 100, Praha 4 – Písnice, se společností Pragomedika s.r.o., Ke Kašně 100, 

142 00 Praha 4 – Písnice, IČO 45277087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9666, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 132/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na uložení kanalizační, vodovodní  a telekomunikační přípojky v ulici Bavorovská 

do pozemku parc. č. 690 v k.ú. Písnice, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš, ke 

stavbě  RD na pozemku parc. č. 675 v k. ú. Písnice s panem Nguyen  The  Phuong, 

bytem  Vidoulská 760/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 

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

součástí tohoto usnesení 

 

č. 133/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. souhlasí s umístěním kanalizační přípojky pro RD v ul. Zahrádecká, č.p. 1041/20, 

Praha 4 - Libuš  do pozemku parc.č. 814 v k.ú Libuš ve správě MČ Praha-Libuš dle 

projektové dokumentace z 05/2016, projektant Ing. Tomáš Hocke,  za splnění 

následujících podmínek:   

- na vedení trasy kanalizační přípojky na pozemku parc.č 814,v  k.ú. Libuš, který je 

ve správě MČ Praha-Libuš bude s investorem před zahájením prací uzavřena 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v souladu se Zásadami zřizování 

věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

- při vstupu do místní komunikace a chodníku bude zachován jejich trvalý průjezd       

a průchod,  

- po dokončení stavby bude pozemek dotčený stavbou uveden do původního stavu, 

- podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy             

o služebnosti inženýrské sítě dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle tohoto usnesení, 

- před započetím stavby bude nahlášen na odboru životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš zábor veřejného prostranství, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

pro investora pí Svitlanu Zvorskou, bytem Orlická 2012/8, 130 00 Praha 3 - 

Vinohrady, do pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve správě MČ Praha-

Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 134/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje dotační komisí doporučené projekty v rámci Dotačního programu městské 

části Praha-Libuš pro rok 2016 dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí finančních prostředků schválených projektů. 

 

č. 135/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 

50/2, 142 00 Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ 

Praha-Libuš v roce 2016 ve výši 13.399,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 136/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha-Libuš za rok 2015, 

2. schvaluje  převedení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených 

MČ Praha-Libuš za rok 2015 do peněžních fondů dle přílohy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 137/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 
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schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz od zřizovatele Mateřské škole Mezi 

Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice za rok 2015 ve výši 88.813,55 Kč na jeho 

čerpání v roce 2016. 

 

č. 138/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš 

za rok 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 139/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 
1. souhlasí s doplněnou projektovou dokumentací pro územní řízení na novostavbu MŠ 

s atelierem, kavárnou a knihovnou na pozemcích parc. č. 5, 6, 7, 13/1 a 974 všechny 

v k. ú. Písnice dle projektové dokumentace ze září 2014 aktualizované k 15. 4. 2016 

vypracovanou společností Architekti Adikon s.r.o., Plavecká 8, 128 00 Praha 2 pro 

investora Hanaj s.r.o., Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4 za splnění následujících 

podmínek:   

- bude předložen další stupeň projektové dokumentace, 

- do vydání stavebního povolení budou smluvně vyřešeny majetkoprávní vztahy 

k pozemku parc. č. 13/1, parc. č. 5  a parc. č. 974 všechny v k.ú. Písnice,  

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemků ve správě MČ Praha-

Libuš, na které bude s investorem před zahájením prací uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí o úplatném zřízení služebnosti v souladu se Zásadami zřizování věcných 

břemen, 

3. schvaluje zveřejnění záměru MČ Praha-Libuš na prodej části pozemků parc. č. 5, 

parc. č. 13/1 parc. č. 974 v k.ú. Písnice pro umístění parkovacích stání a komunikací 

dle přiložené situace z ÚŘ. 

 
č. 140/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

K Lukám 664 od  8. 4. 2016 do 25. 4. 2016, 

2. schvaluje uzavření objednávky 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 s Integračním centrem Praha o.p.s. Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, 

IČ: 242 28 320, a to na období ode dne podpisu objednávky do 11. 12. 2016 ve výši 

44.000,- Kč (není plátcem DPH), 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor (tzv. „Klub Senior“) o celkové ploše 

58,23 m2 v přízemí budovy ÚMČ, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš s 

Integračním centrem Praha o.p.s., Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, IČ: 242 28 320, 
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vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 885, a to bezplatně na 

dobu určitou od ode dne podpisu smlouvy do 11. 12. 2016,   

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy o výpůjčce, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 141/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA - 

Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 30,160 

56 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 63839997, vedenou u městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou L 7277, na akci Jablkobraní, uskutečněné dne 25. 9. 2015 v rámci 

projektu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 142/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru MČ Praha-Libuš na úřední desce od 15. 4. 2015 do 

4. 5. 2015,  

2. souhlasí s doplněním pozemku parc. č. 1015/1 v k. ú. Písnice do seznamu pozemků 

požadovaných k výpůjčce a schválených usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 

174/2015 a usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 28/2015 z důvodu stavby 

metra „Trasa I. D metra v Praze, stavba-provozní úsek I.D – Náměstí Míru – depo 

Písnice“, 

3. schvaluje s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemků ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 

00005886 zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou B 847 z důvodu stavby metra „Trasa I. D metra v Praze, stavba-provozní 

úsek I.D – Náměstí Míru – depo Písnice“ v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2, které jsou její 

nedílnou součástí, 

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

tohoto usnesení.  

č. 143/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s umístěním napájecího kabelu 22 kV do pozemků ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš parc.č. 659/73 v k.ú. Písnice, a 1138/2 k.ú. Libuš obec Praha investora 

Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 z důvodu 

stavby pro stavbu metra „Trasa I. D metra v Praze, stavba-provozní úsek I.D – 

Náměstí Míru – depo Písnice“ a dále v souladu s usneseními Rady MČ Praha Libuš č. 

174/2015 ze dne 15. 6. 2015 a č. 196/2015 ze dne 13. 7. 2015, 

2. souhlasí s umístěním SO-22-68-20 vodovodní přípojka vestibulu, SO-22-69-10 

kanalizační přípojka stanice a SO-52-25 kontrolní měřící objekty do pozemků ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš parc.č. 1138/2 v k.ú. Libuš a parc.č. 659/73 v k.ú. 
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Písnice a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti na 

vodovodní a kanalizační přípojku a kontrolní měřící objekty, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s 

Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9IČ: 

00005886 zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou B 847 na uložení kabelového vedení 22 kV, vodovodní přípojky vestibulu, 

kanalizační přípojky stanice a kontrolní měřící objekty pro stavbu metra „Trasa I. D 

metra v Praze, stavba-provozní úsek I.D – Náměstí Míru – depo Písnice“ do pozemků 

parc. č. 670/1,  parc. č. 876/6, parc. č.  878/25, parc.č. 659/73 všechny v k. ú. Písnice a 

parc.č. 1138/2 v k.ú. Libuš,  

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

č. 144/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje ukončení nájmu části pozemku parc.č. 317/1 v k.ú. Libuš obec Praha o 

výměře 1 m
2
 na umístění reklamního zařízení mezi MČ Praha-Libuš a paní Janou 

Hejtmánkovou, bytem Mirotická 17, 142 00 Praha 4 dohodou ke dni 30. 6. 2016, 

2. schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2010 číslo 20100034027 

mezi MČ Praha-Libuš a paní Janou Hejtmánkovou, Mirotická 17, 142 00 Praha 4, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 145/2016 

 
Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje odeslání opakovaného předběžné oznámení veřejného zadavatele na 

výstavbu nové hasičské zbrojnice SDH Písnice do Věstníku veřejných zakázek,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem opakovaného předběžných 

oznámení veřejného zadavatele pro zveřejnění ve Věštníku veřejných zakázek, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení,  

3. schvaluje oznámení veřejného zadavatele na výstavbu nové hasičské zbrojnice SDH 

Písnice včetně upraveného odůvodnění na profilu zadavatele, úřední desce a webu 

městské části, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem předběžného oznámení 

veřejného zadavatele včetně upraveného odůvodnění pro zveřejnění na profilu 

zadavatele, úřední desce a webu městské části, které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

 
 


