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USNESENÍ RADY ze dne 12. 9. 2016 

 

č. 195/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na přístavbu nového 

pavilonu „Laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat – objekt Ld“, zpracovanou Ing. 

Petrem Sukdolákem z 05/2016 umístěnou na pozemku parc. č. 804/26, k.ú. Kunratice pro 

stavebníka Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.,Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 Krč 

 

č. 196/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební 

povolení či řízení pro stavbu RD č. p. 352,  Praha 4 - Libuš, zpracovanou Ing. arch. 

Mazáčkem z 06/2016 s provozovnou autoservisu na pozemku parc. č. 690 a parc.č. 

691 oba v k.ú. Libuš pro investora paní Bui Thi Bach Yen, Běhounkova 2344/27, 

Praha 5, 158 00,  

2. souhlasí s připojením pozemku parc. č. 691 v k.ú. Libuš dvěma vjezdy na 

bezejmennou  komunikaci parc.č. 689/1 v k.ú. Libuš dle předložené PD za podmínky, 

že veškeré stavební úpravy budou provedeny na náklady investora a bude zachován 

volný průchod a průjezd k RD č. p. 470.  

 

č. 197/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

nesouhlasí se stavbou rozvaděče včetně přípojky sdělovacích kabelů pro stavbu 

RVDSL1610_A_A_PANK2885_MET  na pozemku parc.č. 163 v k.ú. Libuš ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy svěřená správa MČ Praha-Libuš pro investora Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3. 

                                                       

č. 198/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

uložení  splaškové kanalizace  do pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Libuš, obec hl. m. 

Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš a uvedeného na LV 849 pro k. ú. Libuš 

s paní Ing. Martinou Matušekovou, bytem K Novému sídlišti 357/39, 142 00 Praha 4 - 

Libuš a panem Ing. Vítem Matušekem, bytem Výletní 357/20, 142 00 Praha 4 - 

Písnice  pro stavbu RD na pozemcích parc. č. 285, 283, 190/5 v k.ú. Libuš. Smlouva 

bude uzavřena před započetím prací, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 199/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

souhlasí se záměrem Hl. m. Prahy prodat pozemek parc. č. 932 v k. ú. Libuš o výměře 29 m
2
, 

druh pozemku zastavěná plocha, využití zbořeniště panu Ing. Arnoštu Dubskému, bytem 
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Jaromírova 520/5, 128 00 Praha 2 a paní Ing. Ireně Dubské, bytem Šartrova 529/18, 142 00 

Praha 4. Pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy. 

 

č. 200/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje platové výměry ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 

městskou částí Praha-Libuš v souladu a s účinností dle Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem platových výměrů, které jsou 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

201/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    

 

uděluje souhlas s užitím znaku Městské části Praha-Libuš na Informačním plakátu MČ Prahy 

12 a MČ Praha-Libuš pro společnost Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, 

IČ: 49551027. 

 

202/2016 

  

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 

84.826,- Kč a s jejich použitím na úhradu daňových dokladů za opravu dveří a výměnu lina 

v žákovské šatně.  

 

203/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš  
 

1. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na poskytování služeb soudního exekutora 

s Mgr. Janem Škarpou, soudním exekutorem, IČO: 05333661,  Šátalská 469/1, 142 00 

Praha 4 – Libuš, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

204/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš  

 

1. schvaluje uzavření objednávky na zpracování digitálního pasportu veřejné zeleně na 

území MČ Praha-Libuš se společností MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 400 07 

Ústí nad Labem, IČ: 25472593, zapsaného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

vedeného pod spisovou značkou A 15029 za cenu ve výši 99.000,- Kč bez DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 205/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. bere na vědomí předložené oznámení záměru „Napojení území STAR na metro D“  v 

katastrálních územích Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany 

zpracované pro oznamovatele  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

p.o., Zborovská 11, 150 21  Praha 5 společností ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 

15, 150 00  Praha 5 v 01/2016, 

2. požaduje další hodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

3. uplatňuje k předloženému oznámení záměru následující připomínky: 

Posuzovaná stavba může svým provozem negativně ovlivnit hustě obydlené 

katastrální území Písnice, především zvýšeným hlukem a emisemi z dopravy. Již 

v současné době je hluková zátěž z Pražského okruhu a Vesteckého přivaděče v této 

lokalitě (např. ulice Na Losách) limitní a kumulací s posuzovanou stavbou může dojít 

ke zvýšení negativního vlivu na faktor pohody obyvatel, na prašnost a hlukovou 

situaci v obytných lokalitách v k.ú. Písnice. 

 

 

č. 206/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. souhlasí s návrhem na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha na 

zvýšení  koeficientu míry využití území z kódu území OB-A na kód území OB-C na 

pozemku parc.č. 835/90 v k.ú. Písnice, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlu Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha Libuš. 

 

č. 207/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

nesouhlasí se stavbou RVDSL1610_A_A_PANR2886_MET nového rozvaděče včetně 

přípojky sdělovacími kabely,  na pozemku parc. č.  895/8 k.ú. Libuš. 

 

 

č. 208/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

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

Václava Kuthana, bytem Libušská 7/185, 142 00 Praha 4, nájemce bytu A 304, byt č. 

10, na paní MUDr. Petru Šrámkovou, bytem V Štíhlách 2051/2, 142 00 Praha 4,  

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 

 

č. 209/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. schvaluje výměnu všech zbývajících LVD trubic v osvětlovacích tělesech 

nainstalovaných firmou TL souhvězdí LED s.r.o. Dolní Poříčí 33, 386 01 Horní Poříčí 

v ZŠ Meteorologická za trubice LED od firmy STINRE s.r.o., Jeremenkova 1015/58, 
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147 00 Praha 4 - Braník za celkovou cenu 164 245,- Kč s DPH (135 ks) z důvodů 

odstranění havarijního stavu, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 210/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. souhlasí s Návrhem rozpočtové změny č. 5 Městské části Praha - Libuš rozpočtu 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. 5 

rozpočtu pro rok 2016 schválit. 

 


