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USNESENÍ RADY ze dne 30. 1. 2017 

 

č. 16/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

souhlasí s převodem finančních prostředků z investičního fondu do základního účetnictví 

v Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš ve výši 120.000,- Kč 

a s jejich použitím na pořízení zahradního domečku.  

       

č. 17/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2016, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2016 a jejím zveřejněním. 

 

č. 18/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek na 

výběr zhotovitele na zajištění „Údržby veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš“, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

      

č. 19/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
  

bere na vědomí uzavření objednávky se společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 

Praha 6 na vypracování dokumentace pro přípravu veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Analýza možného odkupu Bytového fondu Písnice od společnosti ČEZ a.s.“ za cenu 

80.000,- Kč bez DPH.                        

 

        

č. 20/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje navýšení počtu dětí ve třídě v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-

Libuš nad 24 dětí na školní rok 2017/2018, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí o povolení výjimek 

z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-Libuš, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

        

č. 21/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
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nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 554 k.ú. Libuš o výměře  305 m
2,

 popřípadě jeho 

části vedeného na LV 530 jako ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Libuš ve vlastnictví hl. m. 

Prahy svěřená správa MČ Praha-Libuš panu Ing. Robertu Čihákovi, bytem Dobronická 

281/20, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

 

 22/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení z 10/2015 pro 

stavbu „Změna stavby na pozemku parc. č. 765/2  v k.ú. Libuš“  u RD v ulici U Líhní 

č.p. 374/5, Praha 4 - Libuš zpracovanou Ing. Monikou Svobodovou Praha 4 spočívají 

v nástavbě a přístavbě stávajícího objektu spojenou se změnou užívání na rodinný 

dům o 1 NP, max. výška hřebene 6,65 m, zastavěná plocha 96,25 m
2,

 

2. souhlasí s uložením vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k RD č.p. 374/5, 

v ulici U Líhní, Praha - Libuš do pozemků parc. č. 1155 a parc. č. 1154 oba v k.ú. 

Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha-Libuš,  

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Vítem 

Kratinou, U Líhní 374/5, 142 00 Praha-Libuš na uložení přípojky splaškové 

kanalizace, vodovodní přípojky a plynové přípojky do pozemků MČ Praha-Libuš 

v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení 

a to nejpozději do vydání stavebního povolení, 

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

součástí tohoto usnesení. 

         

č. 23/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 380 k.ú. Libuš k rodinnému 

domu v ulici Na Jezerách  č.p. 231/4,  Praha 4 – Libuš,  

2. schvaluje  uzavření smlouvy  o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na uložení  

vodovodní přípojky  do pozemku parc. č. 380  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 RNDr. Pavlou 

Tůmovou Ph.D., bytem Na Jezerách 231/4, 142 00 Praha-Libuš a panem Martinem 

Tůmou, bytem Na Jezerách 231/4, 142 00 Praha-Libuš. Smlouva bude uzavřena před 

započetím prací, 

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

tohoto usnesení. 

       

č. 24/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

nesouhlasí s umístěním základové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., 

Václavské náměstí 799/48, 110 00 Praha 1 na pozemku parc.č. 835/34 v k.ú. Písnice, Praha 4 

s odůvodněním, že se jedná o nevhodné umístění do zástavby rodinných domů a že betonová 

monolitická  věž o celkové výšce 25m naruší estetický a krajinný ráz lokality v blízkosti 

chráněného krajinného prvku Na Losách a ZMK Kálek.  

         

 

 

č. 25/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
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1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Podnájemní smlouvě fotbalového hřiště v Písnici č. 

2015054053 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Písnice z.s., Ladislava Coňka 318/6, 

142 00 Praha 4 – Písnice, IČO: 492 79 556, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl 

L, vložka 1666, kdy se prodlužuje trvání smlouvy do 31. 12. 2021 a zvyšuje se roční 

cena podnájmu na 1.000,- Kč/rok, 

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

součástí tohoto usnesení. 

      
 

       

č. 26/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení STL plynovodní 

přípojky do pozemku parc. č. 1143 v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného do 

správy MČ Praha–Libuš s paní Vondrovou Diem Hang, bytem Drůbežářská 13/4, 142 

00 Praha–Libuš pro objekt v ulici Libušská č.p. 25, 

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

součástí tohoto usnesení. 

          

č. 27/2017 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na „Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na 

přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - 

Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“ 

a to v souladu s protokolem o posouzení a hodnocení nabídek, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 28/2017 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 8. 2. 

2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 29/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

storno      

č. 30/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. souhlasí s prodejem  pozemku parc. č. 59/17 o výměře 48 m
2
, v k.ú. Libuš, obec Praha 

manželům Nguyen Xuan Cuoc  a Nguyen Thu Hien, bytem Šátalská 911/14c, 142 00 

Praha-Libuš za dohodnutou cenu 3 430,- Kč/ m
2
 schválenou Usnesením zastupitelstva 

č. 52/2015 ze dne 11. 11. 2015, 

2. pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu 

prodeje ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 
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č. 31/2017 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. nesouhlasí se změnou ÚP na pozemcích  parc. č. 934/28, 934/77, 934/29 a 934/26 v 

k.ú. Písnice a to z funkčního využití ZMK zeleň městská krajinná a NL louky a 

pastviny na VV veřejná vybavenost a OB čistě obytné území, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlu Macháčkovi předložit uvedenou změnu 

využitelnosti pozemků  parc. č. 934/28, 934/77, 934/29 a 934/26 v k.ú. Písnice 

koncepčně a v rámci Metropolitního plánu Prahy, Zastupitelstvu městské části Praha-

Libuš ke schválení do 05/2017.  

 

č. 32/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

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

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003833, „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů 

v MŠ,  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 pro zřízenou příspěvkovou organizací – Mateřská škola Mezi 

Domy, Mezi Domy 373,142 00 Praha 4 - Písnice,  

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_023/0003833, 

„Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ , 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. 

 


