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USNESENÍ RADY ze dne 15. 8. 2016 

 

č. 176/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

 
schvaluje, aby paní Mgr. Radmile Hacklové, bytem K Vrtilce 181/13, 142 00 Praha 4, byla 

prominuta úhrada částky ve výši 5 925,- Kč, která jí byla vyměřena za užívání části  pozemku 

parc. č. 978/7 v k.ú. Písnice, obec Praha  o výměře 79 m
2
 bez souhlasu MČ Praha- Libuš 

s odůvodněním, že předmětnou část pozemku na svoje náklady udržovala.   

 

č. 177/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 910/81v k. ú.  Písnice, obec Praha o výměře 1 

m
2
 svěřený městské části Praha-Libuš společnosti Koutecký s.r.o, 

2. schvaluje  uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 910/81 v k.ú.  Písnice, obec 

Praha na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2018 včetně se společností Koutecký, 

s.r.o. se sídlem Družby 1413, 419 01 Duchcov,        IČ: 63147084 zapsanou 

v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 

9279, za nájemné ve výši 20,- Kč/m
2
/den, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 178/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš firmě ALGONA  

group s.r.o.  IČ: 27074684, se sídlem Švehlova 3147/30, 102 00 Praha 10 dle smlouvy 

o nájmu ze dne 23. 6. 2009 č. 2009064064, 

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

součástí tohoto usnesení.  

                                                       

č. 179/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. souhlasí s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí ke stavbě 

„Tramvajová trať Modřany-Libuš“ včetně dočasného záboru  a zřízení pozemkové 

služebnosti pro inženýrské sítě do pozemků par. č. 140, 163, 215, 252, 857/3, 863/4, 

873/95, 1138/2 a 1138/3, vše v k.ú. Libuš svěřené do správy Městské části Praha-

Libuš za těchto podmínek:  

- doprava stavebního materiálu a zeminy nákladními automobily bude vedena mimo 

ulice Meteorologická a Libušská, kde se v bezprostřední blízkosti nacházejí rodinné 

domy a jejich obyvatelé by byli vystaveni nadměrné hlukové zátěži, vibracím a 

zvýšené prašnosti, 

- bude zachována a stavbou nesmí být zasažena výsadba 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. S výše 

citovanými pozemky nelze uvažovat ani pro potřeby zařízení staveniště, 

- na vedení trasy jednotlivých přípojek na pozemcích svěřených do správy MČ Praha-

Libuš bude s investorem před zahájením prací uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o 
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zřízení služebnosti v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení 

náhrad za jejich zřízení, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě do pozemků par. č. 140, 163, 215, 252, 857/3, 873/95 a 1138/2, vše v 

k.ú. Libuš ve správě Městské části Praha-Libuš se společností Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost, se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 

00005886, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka 

B 847, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 180/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu do základního účetnictví 

v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice ve výši 

95.000,- Kč a s jejich použitím na nákup sportovního nářadí na výuku tělesné výchovy. 

 

č. 181/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření objednávky na zajištění letního příměstského tábora pro integraci 

dětí-cizinců mezi děti hovořící česky ve věku 3-6 let realizovaného v rámci projektu 

na podporu integrace cizinců „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 

2016“, v rámci kapitoly vzdělávání dětí, spolufinancovaného z programu Ministerstva 

vnitra ČR a MČ Praha-Libuš, na období ode dne podpisu objednávky do 31. 08. 2016, 

se spolkem "INFO-DRÁČEK", Libušská 319/126, 14200 Praha - Písnice, 

IČ: 22837558, ve výši 42.000,- Kč (není plátcem DPH), 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce souboru prostor v přízemí včetně příslušenství 

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 31. 08. 2016, a to pro spolek "INFO-

DRÁČEK", Libušská 319/126, 14200 Praha - Písnice, IČ: 22837558 výhradně 

za účelem zajištění letního příměstského tábora pro integraci dětí-cizinců mezi děti 

hovořící česky ve věku 3-6 let realizovaného v rámci projektu na podporu integrace 

cizinců „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“, v rámci kapitoly 

vzdělávání dětí, spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra ČR 

a MČ Praha-Libuš, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy o výpůjčce, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

182/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

schvaluje variantní návrh Dopravně koordinační studie „Území okolí ulice K Vrtilce – JIH, 

Praha Libuš – Písnice“ v úseku podél pozemků ve vlastnictví Jandusových dle výkresu 
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(situace), který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o lokální úpravu - zkrácení 

chodníku. 

 

 

183/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí se stavbou „Komunikace, inženýrské sítě a parcelace K Vrtilce“  investor Olga a 

František Jandusovi, zahájeno územní řízení pod Zn: OVY/12073/2016Bk č.j. P12 

18218/2016OVY za splnění podmínek: 

1. bude zachována uliční čára ul. K Vrtilce dle přiloženého zákresu, tj. spojnice 

severozápadního rohu parcely parc.č. 66, k.ú. Písnice a jihozápadního rohu parcely 

parc.č. 61/46, k.ú. Písnice, 

2. nově zřizovaná komunikace při severní hranici řešeného území bude veřejně přístupná. 

Jedná se o pěší a cyklo propojení ulic K Vrtilce a Křesanovské – viz přiložený zákres, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. z důvodu napojení vodovodu a kanalizace na hlavní řady v pozemku parc. č. 53/29 

v k. ú. Písnice svěřený do správy MČ Praha-Libuš bude s investorem před zahájením 

prací uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení. 

 
  

184/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš  
 

1. souhlasí se zrušením veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ 

Meteorologická 181, Praha - Libuš,  I a II etapa “, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


