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USNESENÍ RADY ze dne 29. 6. 2016 

 

č. 164/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru na úřední desce rozšířit pronájem pozemku 853/3 

v k.ú. Libuš předem známému zájemci od 20. 5. 2016 do 6. 6. 2016,  

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájmem části pozemku parc. č. 853/3 

v ulici Skalská k.ú. Libuš svěřené Městské části Praha-Libuš s Lukostřeleckým 

klubem CERE, se sídlem Podolské nábřeží přístav 1, 147 00 Praha 4 na dobu určitou 

s účinností od 1. 8. 2016 do 30. 6. 2026 za cenu 54 000,- Kč/ročně, za následující 

podmínky: 

 stavby umístěné na předmětu nájmu budou řádně povolené a provozované dle 

platné legislativy, 

3. pověřuje starostu p. Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 165/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

schvaluje objednání služeb spočívajících v administraci podlimitního zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách v aktuálním znění u firmy ZAVOS s.r.o., Praha 2, Vinohrady, 

Vinohradská 2516/28, IČ: 6020301, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou C 25372, zastoupené Ing. Pavlem Přikrylem, a to za cenu nejvýše 72.600,- Kč 

vč. DPH. 

 

 

č. 166/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. souhlasí s dalším pokračováním plánování a koordinace sociálních potřeb 

a vykonáváním role koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele MČ Praha-

Libuš na období od července 2016 až do června 2017, 

2. schvaluje realizaci projektu „Analýza potřeb sociálních služeb pro občany HMP 

na území MČ Praha-Libuš v úrovni zjišťování potřeb na území MČ Praha-Libuš – 

2. část“, financovaného z dotace na sociální oblast HMP na rok 2016 a z rozpočtu MČ 

Praha-Libuš, do výše povinné spoluúčasti 7.500,- Kč financované z rozpočtu městské 

části, 

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

Vránovou, Dis.,  na zajištění koordinace sociální problematiky v rámci samostatné 

působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš ve  výši 70.000,- Kč za práci odvedenou za 

období 12 měsíců, tedy od července 2016 až do června 2017, financovaného z části z 

dotace sociální oblast HMP na rok 2016 s potenciálem pokračování z obdobné dotace 

i v roce 2017, 

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

součástí tohoto usnesení, 

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

externí spolupracovnici v oblasti sociálních služeb, k jednání s obyvateli MČ, uživateli 
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a poskytovateli sociálních služeb za účelem zjištění jejich potřeb na území MČ Praha-

Libuš na období od července 2016 až do června 2017, 

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

součástí tohoto usnesení. 

                                                       

č. 167/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

schvaluje  doplnění  usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 20/2016 ze dne 1.2.2016 

v bodě 1) takto: 

schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   plynárenského 

zařízení  k pozemkům parc. č. 932/3 a  932/4 v k.ú. Písnice, obec Praha pro „Stavbu č. 41207, 

Hasičská zbrojnice Písnice“ mezi Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 

145 08 Praha 4, IČ: 274 03 505, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 10356 a Městskou částí Praha-Libuš, která bude uzavřena před 

započetím prací, za dohodnutou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 50,- Kč/bm + 

příslušnou sazbu DPH. 

 

č. 168/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

schvaluje doplnění usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 21/2016 ze dne 1.2.2016  

v bodě 1 takto:  

schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   plynárenského 

zařízení  k pozemku parc.č. 932/4 v k.ú. Písnice, obec Praha pro „Stavbu č. 0088, TV Libuš, 

etapa 0024, Komunikace k hasičské zbrojnici“ mezi Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., 

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 274 03 505, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356 a Městskou částí Praha-Libuš, která bude 

uzavřena před započetím prací za dohodnutou cenu  za zřízení věcného břemene ve výši 

50,- Kč/bm + příslušná sazba DPH. 

 


