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USNESENÍ RADY ze dne 27. 6. 2016 

 

č. 151/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč paní Janě Hejtmánkové, bytem 

Mirotická 14, 142 00 Praha 4, za pozdní zaplacení nájmu dle článku VI. nájemní smlouvy  

číslo 2010034027, uzavřené dne 1.3.2010, na pronájem části pozemku  parc.č. 317/1 v k.ú. 

Libuš, obec Praha o výměře 1 m
2
 na umístění reklamního zařízení za splnění následujících 

podmínek: 

 uhrazení dlužné částky za nájemné za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 ve výši 

2.329,25 Kč do 8. 7. 2016, 

 předání vyklizeného předmětu nájmu, uvedeného do původního stavu, do 30. 6. 2016.   

 

 

č. 152/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. jmenuje Povodňovou komisi městské části Praha-Libuš v tomto složení: Mgr. Jiří 

Koubek – předseda komise, Ing. Pavel Macháček – místopředseda komise, Ing. Anna 

Rusiňáková – tajemnice komise, Šárka Pichová – členka komise, Martin Frank - člen 

komise, Ondřej Stašek – člen komise, 

2. bere na vědomí informace o evakuačním místě na území městské části, technických 

prostředcích, hlídkové a hlásné povodňové službě uvedených v příloze, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 153/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. bere na vědomí zveřejnění záměru na prodloužení nájmu objektu č.p. 317, ul. 

K Vrtilce v k.ú. Písnice, obec Praha, svěřené Městské části Praha-Libuš, se společností 

EMAP s.r.o. na úřední desce od 3. 2. 2016 do 19. 2. 2016, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014084084 ze dne 12. 8. 2014 

na pronájem objektu v ulici K Vrtilce č.p. 317, Praha 4- Písnice, se společností EMAP 

s.r.o., se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 27178498, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102264, 

kterým se mění doba nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2020,  

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

součástí tohoto usnesení. 

                                                       

č. 154/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

schvaluje z důvodu předčasného ukončení 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 k datu 16.6.2016, panu 

Richardu Wustingerovi, trvale bytem L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice, snížení 

nájemného za měsíc červen 2016 o 2.859,- Kč. 
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č. 155/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Martina 

Krejčího, bytem Libušská 7, 142 00 Praha 4 - Libuš, nájemce bytu č. A 305, na pana 

Karla Chejna, bytem Rosečská 29, 140 00 Praha 4,  

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 

 

č. 156/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí 
a) s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení 

rodinného dvojdomu „a“ a „b“ včetně garážového stání a připojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu, to vše na pozemku parc. č. 557/59 pro 

dům „a“ a na pozemku parc. č. 557/133 pro dům „b“, oba v k. ú. Libuš, pro 

stavebníka manžele Roberta Šikala a Moniku Šikalovou, Urbánkova 2009/39, 

Praha 4 – Modřany. Dvojdomek bude mít 2 NP s plochou střechou se sklonem 

1stupeň a atiku ve výšce + 7,150 m nad terénem,  

b) s uložením přípojky vodovodní a splaškové kanalizace do pozemků  parc. č. 

557/1 a 557/118, oba v k. ú. Libuš ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy MČ Praha-Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na přípojky dle 

bodu 1 písmene b) se stavebníkem Robertem Šikalem a Monikou Šikalovou, 

Urbánkova 2009/39, Praha 4 – Modřany 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. 157/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

nesouhlasí se změnou stavby před dokončením, spočívající v umístění tří garsoniér do 2. NP 

pro stavbu Víceúčelový dům Libuš na pozemcích parc.č. 699 a 700, oba v k.ú. Libuš pro 

stavebníka paní Dianu Fábryovou v rozsahu přiložené projektové dokumentace z V/2016 ze 

dne 3. 5. 2016, vypracovanou Ing. arch. Josefem Smutným. 

 

 

č. 158/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje závěrečnou zprávu projektu spolufinancovaného z dotace na sociální oblast HMP – 

„Analýza potřeb sociálních služeb pro občany HMP na území MČ Praha-Libuš v úrovni 

zjišťování potřeb na území MČ Praha-Libuš – 1. část“, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
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č. 159/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s dočasným dopravním napojením pozemků parc.č. 61/56 a 61/48, k.ú. 

Písnice, hl.m. Praha ze severní strany, po pozemcích parc.č. 61/51 a 61/53, dle situace, 

která je nedílnou přílohou tohoto usnesení, 

2. tento souhlas platí do vybudování definitivní komunikace při jižní straně 

napojovaných pozemků dle Dopravně-koordinační studie zpracované Ing. Syrovým 

v 4/2013, 

3. toto vyjádření není souhlasem majetkového správce. MČ Praha-Libuš není 

vlastníkem pozemků parc.č. 61/51 a 61/53 k.ú. Písnice, hl.m. Praha. 

 

č. 160/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. souhlasí s Návrhem rozpočtové změny č. 3 pro rok 2016 ve všech bodech nebo 

položkách, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje Zastupitelstvu Městské části Praha-Libuš Návrh rozpočtové změny č. 3 

rozpočtu pro rok 2016 schválit. 

 

č. 161/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Pojistné smlouvy číslo 0024161640 s Českou podnikatelskou 

pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 

63998530, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 3433, na 

hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání pojištění ve výši  

40.555,- Kč ročně,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 162/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 13 k pojistné smlouvě číslo 0006572960 s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 

Praha 8, IČ: 63998530, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

3433,  kterým se zvyšuje roční pojištění o částku 26.799,- Kč, za pojištění 

odpovědnosti zastupitelů MČ Praha-Libuš,   

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 163/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. navrhuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš přidělit neinvestiční dotace určené 

na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské 

části Praha-Libuš dlouhodobě zajišťující organizovanou sportovní výchovu mládeže 

pro rok 2016 podle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka s tímto návrhem seznámit 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. 

 


