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USNESENÍ RADY ze dne 20. 3. 2017 

 

č. 45/2017 

Rada MČ 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 50.000,-  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 200.000,- 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 50.000,- Kč, 

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

žádost o dotaci, 

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

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

 

       

č. 46/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

projektů v místní Agendě 21 s cílem podpořit zdraví obyvatel městské části Praha-

Libuš s rozpočtem v maximální výši 294.000,- Kč a maximální výší dotace 250.000,- 

Kč, 

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% z rozpočtu projektu, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem výše uvedené žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   

 
č. 47/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30331339/3 z nebytového objektu v ulici Ladislava Coňka č.p. 318/6, Praha 4 - 

Písnice, se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 

Praha 10 – Hostivař, IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

      

č. 48/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
  

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2015054032 na tisk         

časopisu U nás se společností "dot. DesignStudio", spol. s r.o., Dobrovodská 106, 

370 06  České Budějovice, IČ: 62501691, zapsaná u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, spisová značka C 4720, kterým se prodlužuje smlouva o dva roky, 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č.1, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

        

č. 49/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30374064/2 z nebytového objektu v ulici K Vrtilce č.p. 317, Praha 4 - Písnice, se 

společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,  102 00 Praha 10 

– Hostivař, IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

        

č. 50/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

 

zpracovává se 

 

 51/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí zpětvzetí žádosti společnosti LEBI 2020 s.r.o., Blanická 1008/28, 120 

00 Praha 2 - Vinohrady  na změnu využitelnosti pozemků  parc. č. 934/28, 934/77, 

934/29 a 934/26 všechny v k.ú. Písnice, 

2. ruší bod 2. usnesení  RMČ č. 31/2017 ze dne 30.1.2017  předložit uvedenou změnu 

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

Písnice Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš ke schválení do 05/2017.   

         

č. 52/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky 

malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš“ v souladu s 

Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek, 

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

součástí usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje plnou moc pro zastupování městské části ve věcech technických vystavenou 

k příkazní  smlouvě s dodavatelem služeb pro paní Ing. Annu Rusiňákovou, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této plné moci, 

6. schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností AQIK s.r.o., Tovární 1059/41, 

772 11 Olomouc, IČ: 27800385 (zapsané u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 

30050),  na  veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně v Městské části 

Praha-Libuš“ za celkovou cenu 623 097,-  Kč bez DPH, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem příkazní smlouvy, která je nedílnou 

součástí usnesení. 
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č. 53/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodavatele služeb – zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a 

výkon autorského dozoru na stavbu „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce 

komunikací v lokalitě Na Močále“, 

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

tohoto usnesení. 

 
 

 

č. 54/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních 

veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy se společností TRADE CENTRE 

PRAHA a.s., se sídlem Blanická 1008/28, 12000 Praha 2, 

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

tohoto usnesení. 

 

      
č. 55/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností 

Luna Property spol. s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,  IČ: 279 

29 965, kterým se prodlužuje doba pro převzetí pozemků a staveb do majetku MČ 

Praha-Libuš v k.ú. Písnice v areálu „Písnické rezidence – Vrtilka“, 

2. pověřuje místostarostku PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením tohoto dodatku k 

projednání na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 56/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí předloženou studii Ing. arch. Ivy Knapové z 12/2016 na přístavbu ZŠ 

s RVJ v Písnici v rozsahu 4 nové učebny, tělocvična, kabinety, šatny a nová kuchyně, 

2. ukládá odboru správa majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš připravit Výzvu na 

zveřejnění zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení. 

 

č. 57/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Rekonstrukce teras MŠ Lojovická“ 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, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné zakázky, 
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4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce teras MŠ Lojovická“ s firmou 

XEDOS s.r.o. IČ 271 21 852, Bělehradská 1402/47, Praha 4 zapsanou v Obchodním 

rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 97915 za cenu 312 300,94 Kč včetně 

DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce teras MŠ Lojovická“ pro  Ing. 

Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 
 

č. 58/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu na akci „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, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „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“ s Ing. Arch. Danielem Dvořákem Zelinářská 1682/19, 

Praha 2 IČ: 71311530 zapsán v České komoře architektů jako autorizovaná osoba pod 

číslem 02910 za cenu 163 500,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „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 “ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 
 

č. 59/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš souhlasit s projektovou dokumentaci 

k územnímu řízení na umístění stavby bytového domu společnosti Central Group Košíře 

a.s., Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 276 46 297 při ulici Mílová a Na 

Domovině na pozemku parc. č.  557/38 v k.ú. Libuš vypracovaný kolektivem autorů Ing. 

arch. Tomášem Horským a Ing. arch. Evou Koláčkovou v 11/2016 vypracovanou 

v souladu s vyjádřením IPRu p.o. ze dne 18. 8. 2017 za těchto podmínek: 

- Objekt bude max. o 5-ti plnohodnotných a 6-ti ustupujícím podlaží a 2PP s 

koeficientem podlažních ploch max. 2,1,  
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- Doprava v klidu bude řešena min. 54 PS a vjezd a výjezd  k objektu bude umístěn 

pouze z ulice Mílová, 

- Stavbou nesmí být omezena dopravní obslužnost a parkování rezidentů v ulici 

Klokotská a Mílová a Na Domovině,  

- Bude předložen další stupeň projektové dokumentace k projednání v orgánech MČ 

Praha-Libuš včetně projektu sadových úprav a zařízení staveniště, 

- Před započetím stavby bude předložen způsob a rozsah pasportizace stavu sousedních 

objektů a přilehlých komunikací, 

2. souhlasí s umístěním přípojek a přeložek inženýrských sítí do pozemků parc. č. 557/94, 

parc. č. 557/95, parc. č. 557/52 všechny v k. ú. Libuš ve vlastnictví Hlavního města Prahy 

svěřená správa městské části Praha-Libuš za těchto podmínek: 

- Po vybudování přeložek a přípojek inženýrských sítí budou zhotoveny nové povrchy 

komunikací v ulici Klokotská a Mílová včetně nového chodníku v celé šíři, který 

bude dotčen stavbou inženýrských sítí, 

- Bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene přípojek a 

přeložek inženýrských sítí do pozemků parc. č. 557/94, parc. č. 557/95 a parc. č. 

557/52 všechny v k. ú. Libuš ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřená správa 

městské části Praha-Libuš v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a 

stanovení náhrad za jejich zřízení,  

3. souhlasí s připojením pozemku parc. č. 557/38 v k.ú. Libuš na komunikaci v ulici Mílová,   

4. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit projektovou dokumentaci k projednání 

na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 
č. 60/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha-Libuš,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva městské části tyto Dodatky ke zřizovacím listinám. 

 

č. 61/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

doporučuje ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš: 

 

1. Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových 

dotací v následujících oblastech: 

Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 

                   21 s alokací 60.000,- Kč, 

Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit  a spolkové 

                  činnosti s alokací 370.000,- Kč, 

Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 60.000,- Kč, 

Oblast č. 4:Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě  organizovanou 

                  sportovní výchovu mládeže) s alokací  590.000,- Kč,  

2. vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací. 

 
 

č. 62/2017 
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Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 29. 3. 

2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 63/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Jana Kejře, 

bytem Libušská 7/185, 142 00 Praha 4, nájemce bytu A 302, byt č. 8, na pana Petra 

Adamce, bytem Dominova 7/2467, 150 00 Praha 5,  

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 

 

č. 64/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Základní škola 

Meteorologická se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ 60 437 

910 ve složení: 

Předseda komise: Ing. Lenka Koudelková  zástupkyně zřizovatele 

Členové komise:  PaedDr. Jaroslava Adámková zástupkyně zřizovatele 

   PhDr. Zdenka Klesnilová    zástupkyně krajského úřadu 

   Mgr. Jana Frojdová   zástupkyně ČŠI 

   Mgr. Miroslav Hřebecký  odborník v oblasti státní správy 

                           Mgr. Alena Stehlíková  zástupkyně pedagogických 

                                                                                               pracovníků školy 

 Mgr. Helena Sixtová   zástupkyně školské rady 

 

2. jmenuje do funkce tajemnice konkurzní komise pí Jaroslavu Hlávkovou pověřenou 

vedením Odboru správního a školství ÚMČ, 

3. souhlasí, aby pan starosta Mgr. Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise, 

4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi jmenovat výše uvedené členy 

konkurzní komise. 
 

 

       


