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USNESENÍ RADY ze dne 21. 11. 2016 

 

č. 244/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

schvaluje Povodňový plán městské části Praha-Libuš, který vypracovala společnost 

Envipartner s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice. 

 

 

č. 245/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

 

1. vydává souhlas městské části Praha-Libuš s realizací projektu s registračním číslem  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003570, „Podpora výuky v MŠ Lojovická,  v rámci 

OPVV, výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 OP“, financovaného z OP VV pro 

zřízenou příspěvkovou organizací – Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557, 142 00 

Praha 4 - Libuš,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu se souhlasem městské 

části Praha-Libuš s realizací projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003570, „Podpora 

výuky v MŠ Lojovická,  v rámci OPVV, výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 OP“, 

financovaného z OPVV, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 246/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 5/2016 na pronájem víceúčelového sálu 

se Základní uměleckou školou Adolfa Voborského, se sídlem Botevova 3114, 143 00 

Praha 4 – Modřany IČ: 61386715 na den 29. 11. 2016 od 17:30 do 19:30 hodin na 

Vánoční koncert pořádaný Klubem Junior za částku 2.000,- Kč, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

                                                       

č. 247/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru na úřední desce rozšířit pronájem pozemku parc. č. 

853/2 a části pozemku parc.č. 853/3 oba v k.ú. Libuš předem známému zájemci od 20. 5. 

2016 do 6. 6. 2016,  

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013054059 na pronájmem hřiště 

ul. Skalská s Lukostřeleckým klubem CERE, se sídlem Podolské nábřeží 1108/1, 147 00 

Praha 4 zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, 

vložka 13088 na dobu určitou s účinností od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2026. Nájemné bude 

každoročně valorizováno dle inflačního indexu vydaného ČSÚ a za dodržení podmínky, že 

stavby umístěné na předmětu nájmu budou řádně povolené a provozované dle platné 

legislativy, 
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3. pověřuje starostu p. Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

č. 248/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-Libuš zastavěnými 

v budoucnu trvalými stavebními objekty stavebního záměru „Trasa I. D metra v Praze, 

stavba - provozní úsek I. D“, parc. č. 1138/2 v k.ú. Libuš, parc. č. 659/42 v k.ú. 

Písnice, 

2. ukládá zástupci starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit návrh na odejmutí 

pozemků na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 249/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí „Průběžnou zprávu o energeticky úsporných opatřeních v objektech 

Městské části Praha-Libuš“, předloženou firmou  ENESA a.s., se sídlem U Voborníků 

852/10, 190 00 Praha 9, za období 1. 9.2015 do 31. 8. 2016, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 250/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 ve 

všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 251/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

bere na vědomí uzavření prolongačního Dodatku DOK-16 k pojistné smlouvě číslo 400 018 

617 na pojištění pojízdných strojů a zařízení v hodnotě 17.508.773,- Kč s pojišťovnou 

Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971, zapsanou u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou B 1815, za sníženou částku o 10.448,- Kč/rok, tedy za 

198.519,- Kč/rok.  

č. 252/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí  záměr  na prodej  pozemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m
2
, definovaný 

GP č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m
2
, definovaný GP č. 1666-108/2016 

parc. č. 8/1 o výměře 1699 m
2
, všechny v k. ú. Libuš Bytovému družstvu Libuš, Libušská 

7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. pověřuje tajemníka Ing. Sochůrka předložením záměru na zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš. 
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č. 253/2016 

 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí 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,  130 00, Praha 3 - Žižkov,  dle 

Výkresové dokumentace ze dne 11. 10. 2016 (nákres + popis rozvaděč PANK_2885_MET 

ul. Za větrem – Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení) a doplněné vizualizace 

ze dne 15. 11. 2016 a 14.11.2016  za splnění následujících podmínek:   

- na vedení trasy na pozemku parc.č 163,v  k.ú. Libuš, který  je ve správě 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, 

- 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 

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3 - 

Žižkov, IČ: 04084063, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20623 

do pozemku parc.č. 163 v k.ú. Libuš, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě MČ 

Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 254/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš  
 

1. bere na vědomí hodnoty  pozemků určených k prodeji v celkové výměře 36 m2 

stanovené znaleckými posudky a zdůvodněním předkladatele uvedené v důvodové 

zprávě, 

2. navrhuje výši  základní  ceny na  prodej  pozemku  parc. č. 11 a část pozemku parc. č. 

12 ve svěřené správě MČ Praha-Libuš definovaný GP č. 1666-108/2016 jako díl “a“, 

který je sloučen k pozemku parc.č. 15 v k.ú. Libuš ve vlastnictví pana Františka 

Nováka všechny panu Františku Novákovi, Libušská 37/181,142 00 Praha 4 - Libuš za 

cenu 4.720,- Kč/ m
2
 dle znaleckého posudku paní Ing. Aleny Mostecké, 

3. pověřuje zástupkyni starosty PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 255/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

 

1. schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy se společností AGRO Jesenice u Prahy a.s. se 

sídlem Vestecká 2, Zlatníky – Hodkovice, IČO: 46356657, vedenou u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou B 2176 s účinností od 1. 12. 2016 k zemědělskému využití. 

Cena pachtu bude každoročně valorizována podle oficiálního inflačního indexu vydaného 

ČSÚ,  

2. schvaluje uhrazení výše pachtu společností AGRO Jesenice u Prahy a.s. v částce 18.449,-

Kč za užívání pozemků bez nájemního vztahu za dobu 3 let zpětně,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Pachtovní smlouvy, která tvoří 

nedílnou součást tohoto usnesení. 

 

č. 256/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 1. Podpora projektů v procesu plánování sociálních 

služeb s rozpočtem v maximální výši 50 tis. Kč,   

2. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 2. Podpora projektů v oblasti řešení problematiky 

bezdomovectví s rozpočtem v maximální výši 200 tis. Kč,   

3. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 3. Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy 

přístupnosti a bezbariérovosti s rozpočtem v maximální výši 50 tis. Kč, 

4. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% na každou podanou 

žádost o dotaci,  

5. pověřuje zástupkyni starosty Ing. Lenku Koudelkovou podpisem všech tří výše 

uvedených žádostí o dotaci v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   

 

 

č. 257/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2017 do 

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“, a to 

v rámci schváleného rozpočtového provizoria, 

2. schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR,   

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro MV ČR.  
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č. 258/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v oblasti 

protidrogové prevence „Granty MHMP pro oblast adiktologických služeb pro městské 

části“, dále zpracování akčního plánu protidrogové prevence potřebný k podání 

žádosti o dotaci, vybrání pracovníka, který bude odpovědný za tuto agendu a podání 

žádosti o dotaci s rozpočtem v maximální výši 60 tis. Kč,   

2. pověřuje zástupkyni starosty Ing. Lenku Koudelkovou podpisem uvedené žádosti 

o dotaci v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   

 

 

č. 259/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 30. 11. 

2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 260/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření objednávky s Českým kynologickým svazem, ZKO Praha 4 – Jižní 

město – 246, Ke Cvičišti 950/10, 149 00 Praha 4, IČ: 62934562 určenou na osvětu a 

edukaci občanů na téma Úklid psích exkrementů na veřejných plochách v MČ Praha-

Libuš ve výši 2000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí, že osvětová akce byla uspořádána na základě ověřeného výstupu 

z Veřejného fóra 2016 a komunitního plánování v MČ Praha-Libuš. 

 

č. 261/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

v návaznosti na dopis starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka ze dne 16. listopadu 2016 

adresovaný Radě HMP se obrací na zastupitelstvo HMP, aby:  

1. podpořilo obyvatele písnického sídliště ve snaze ukončit veřejnou soutěž na prodej 

písnického sídliště ze strany společnosti ČEZ, a.s., 

2. vyzvalo společnost ČEZ, a.s. k dvoustrannému jednání mezi Radou HMP a 

společností ČEZ o podmínkách odkupu písnického sídliště do majetku Hlavního města 

Prahy. 

 

č. 262/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

- dodat 

 

 


