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USNESENÍ RADY ze dne 25. 4. 2017 

 

 

 

č. 75/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kanalizační 

přípojky do pozemku parc. č. 451 v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy 

MČ Praha-Libuš s panem Le Van Dien, bytem Libušská 29/187, 142 00 Praha – Libuš 

pro objekt v ulici Husařská, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 76/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 - rozpočtová opatření č. 1/2017 až 

č. 7/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

  

č. 77/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pro záměr „Napojení území 

STAR na metro D“  v katastrálních územích Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a 

Dolní Břežany, zpracovanou  pro oznamovatele záměru Krajskou správu a údržbu silnic 

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

Nikolajky 15, 150 00  Praha 5 v 02/2017 a k dokumentaci uplatňuje následující připomínky: 

- v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit variantu 1 mimoúrovňového 

křížení Vestecké spojky podjezdem, kterou lze považovat za šetrnější ke krajině a 

k záboru zemědělské půdy, 

- prověřit, zda navržená komunikace A a její napojení na okružní křižovatku u terminálu 

Depo Písnice negativně neovlivní funkčnost této okružní křižovatky a celého 

terminálu autobusové dopravy a P+R u stanice metra D - Depo Písnice, 

- na nově budované komunikační síti požadujeme umístit vedení cyklistické stezky 

(společná stezka pro cyklisty a pro pěší). 

 

 

č. 78/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí s dočasným zaslepením ulice Lipovická v k.ú. Písnice z důvodu umístění autojeřábu 

pro zajištění stavebních prací na pozemcích parc.č. 582/1 a 581, oba v k.ú. Písnice při splnění 

následujících podmínek: 

1. dopravní omezení se povoluje pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně na 1 týden, 

2. vstupy a vjezdy ke všem nemovitostem v ulici zůstanou zachovány, 

3. bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu,  nesmí být ohrožen 

cizí majetek, 
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4. majitelé nemovitostí v ulici Lipovická budou o dopravním omezení investorem včas 

informováni minimálně 14 dní předem, 

5. zaslepení ulice Lipovická a objízdná trasa budou řádně označeny dopravním 

značením, které musí být odsouhlaseno odborem dopravy ÚMČ Praha 12 a Policií ČR, 

6. dočasné zaslepení ulice Lipovická a její zvláštní užívání musí být povoleno odborem 

dopravy ÚMČ Praha 12, 

7. za případné narušení nebo poškození komunikace Lipovická zodpovídá investor 

stavby, za veškeré závady vzniklé z dopadu stavební činnosti a umístěním autojeřábu 

zodpovídá investor a budou jím neprodleně odstraněny, 

8. za případné narušení inženýrských sítí zodpovídá investor stavby, 

9. po celou dobu provádění stavební činnosti zvláštního užívání komunikace bude 

dodržováno ustanovení vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o čistotě, 

10. před zahájením stavebních prací a užívání veřejného prostranství bude odboru 

životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš ohlášeno užívání veřejného 

prostranství a bude uhrazen místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

(umístění autojeřábu), 

11. před započetím a po ukončení prací bude investorem pořízena fotodokumentace stavu 

komunikace a předána Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, který 

se vyjádří ke stavu komunikace, popřípadě nařídí její uvedení do původního stavu. 

 

 

č. 79/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně 

v MŠ Mezi Domy, Praha 4 Písnice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

   

č. 80/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější  nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 -Libuš “ v souladu se 

Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 20.4.2017 od společnosti  Stavby 

Jech&Hoffmann, s.r.o. IČ: 05676924, Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 268783, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru zhotovitele 

veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 

- Libuš “,  které je nedílnou součástí usnesení, 

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

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností Stavby 

Jech&Hoffmann s.r.o. IČ: 05676924 Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 za celkovou cenu 

483 631,-  Kč s DPH, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o dílo, která je nedílnou 

součástí usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

se zhotovitelem díla pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 
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č. 81/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí se zapojením základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš, do projektu: „Školní obědy dostupné pro každé dítě II“, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem „Souhlasu zřizovatele“, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 82/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na „Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení (kopírovací 

zařízení)“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 83/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření objednávek na zajištění práce asistentů pedagoga, spolufinancovaných 

z MŠMT a MV ČR, pro skupiny dětí cizinců a dětí s OMJ v předškolních a školských 

zařízeních, zřízených MČ Praha-Libuš v rámci projektu „Podpora integrace na území 

MČ Praha-Libuš v roce 2017“, určených výhradně na krytí mzdových nákladů včetně 

povinných odvodů za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 s tím, že k předfinancování 

těchto výdajů bude čerpána návratná finanční výpomoc, poskytnutá za tímto účelem 

městské části Praha-Libuš hlavním městem Prahou v roce 2016, a to pro následující 

předškolní a školská zařízení:  

a) pro Mateřskou školu K Lukám, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – 

Libuš, IČ: 49624628, ve výši 123 888,- Kč (není plátcem DPH), 

b) pro Mateřskou školu Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice,  IČ: 

60437944, ve výši 184 164,- Kč (není plátcem DPH), 

c) pro Základní školu Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, 

IČ: 60437910 ve výši 230 844,- Kč (není plátcem DPH),  

d) pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – 

Písnice, IČ: 604 379 36 ve výši 29 880,- Kč (není plátcem DPH). 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 84/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodavatele služeb – zhotovení projektové dokumentace „TV Libuš – 

Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“ v souladu se 

Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 10. 4. 2017 od společnosti  Pontex, spol. s r.o., 

Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru dodavatele u 

veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb – zhotovení projektové 
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dokumentace „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě 

Na Močále“, které je nedílnou součástí usnesení, 

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

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností Pontex, spol. 

s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439 (zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 2994), na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke 

stavbě „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na 

Močále“ za celkovou cenu 483 000,-  Kč bez DPH, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o dílo, která je nedílnou 

součástí usnesení. 

 


