USNESENÍ RADY ze dne 5. 6. 2017
č. 102/2017
Rada MČ Praha-Libuš

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné
50/2, 142 00 Praha 4 v podobě drobných dětských cen v celkové výši 10.287,- Kč jako
upomínka na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš
v roce 2017,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 103/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. stanovuje panu Mgr. Jaroslavu Kulikovi po jmenování ředitelem Základní školy
Meteorologická od 1. 7. 2017, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš plat
s účinností od 1. 7. 2017 v neveřejné příloze tohoto usnesení,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto platového výměru, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 104/2017
Rada MČ Praha-Libuš
schvaluje výši odměny paní Mgr. Aleně Stehlíkové pověřené vedením ZŠ Meteorologická za
období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
č. 105/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2015064093 o nájmu bytu o velikosti
2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské školy, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 –
Libuš paní Petře Lehovcové, trvale bytem Lojovická 557/12, Praha 4, s účinností od
1. 7. 2017 na dobu určitou jednoho roku za nájemné 7 373 Kč bez služeb spojených
s užíváním bytu. Výše nájemného bude valorizováno k 1. 1. 2018 inflací vyhlášenou
Českým statistickým úřadem za předchozí rok,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 2, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 106/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3, ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu
o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy
373, 142 00 Praha 4 – Písnice paní Jitce Saipové, trvale bytem K Lukám 641, Praha 4
a panu Martinovi Saipovi trvale bytem Jarníkova 1892, Praha 4, s účinností od 1. 7.
2017 na dobu určitou jednoho roku za nájemné 6 582 Kč bez služeb spojených
s užíváním bytu. Výše nájemného bude valorizováno k 1. 1. 2018 inflací vyhlášenou
Českým statistickým úřadem za předchozí rok,
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2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 3 o nájmu,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 107/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje pronájem služebního bytu o velikosti 3+1, o výměře 72,8 m 2 a přilehlé
zahrady v Mateřské škole Ke Kašně, se sídlem Ke Kašně 334, 142 00
Praha 4 – Písnice panu Mgr. Jaroslavovi Kulikovi, bytem Pivovarská 218, 378 53
Strmilov s účinností od 1. 7. 2017 na dobu výkonu funkce ředitele Základní školy
Meteorologická Výše měsíčního nájemného je 8 168 Kč bez služeb spojených
s užíváním bytu. Nájemné bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu 1.
4. 2018 podle oficiálního inflace vydané Českým statistickým úřadem za předchozí
rok,
2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu o velikosti 3+1 o výměře 72,8
m2 s panem Mgr. Jaroslavem Kulikem, bytem Pivovarská 218, 378 53 Strmilov,
3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o nájmu služebního bytu č.
2017064048, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 108/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k objednávce č. OMI/OBJ/781/10 ze dne 10. 9. 2010
na stavbu: č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice ze společností ZAVOS s.r.o.,
Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ: 60203013, zapsanou u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 25372,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
č. 109/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek
na „Dodávka traktorové sekačky“,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 110/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení z 06/2016
zpracovanou MR&S architekti s.r.o. pro záměr „Novostavba domova pro seniory
s pečovatelskou službou Praha Libuš“ na pozemku parc. 871/21 v k.ú. Libuš pro
investora Chlum Vladimír, Záhřebská 157/24, Praha 2 a Rak Stanislav, Pštrosova
188/12, Praha 1 za podmínky:
- na náklady investora bude realizován chodník pro pěší od Domova pro seniory ulicí
Brunelova k novým zastávkám MHD v ulici Generála Šišky v koordinaci s projektem
Metroprojektu na Tramvajovou trať,
2. ukládá Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit projektovou dokumentací pro územní řízení
pro záměr „Novostavba domova pro seniory s pečovatelskou službou Praha-Libuš na
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
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č. 111/2017
Rada MČ Praha-Libuš
1.

2.

3.

souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební řízení na novostavbu MŠ s atelierem,
kavárnou a knihovnou na pozemcích parc. č. 5, 6, 7, 13/1 a 974 všechny v k. ú. Písnice
dle projektové dokumentace z března 2017 vypracovanou společností Architekti Adikon
s.r.o., Plavecká 8, 128 00 Praha 2 pro investora Hanaj s.r.o., Modřanská 621/72, 143 00
Praha 4,
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti přípojek a přeložek
inženýrských sítí do pozemků ve správě MČ Praha-Libuš v souladu se Zásadami
zřizování věcných břemen,
pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 112/2017

Rada MČ Praha-Libuš
1. doporučuje změnu územního plánu pro část pozemku parc. č. 558/1, k.ú. Písnice ve
vlastnictví hlavního města Prahy svěřeno městské části Praha-Libuš z využití NL
(louky, pastviny) na využití OB (čistě obytné),
2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního
plánu na jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
č. 113/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
doporučuje řešit zamýšlenou parcelaci části pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Libuš včetně
výstavby komunikace koncepčně a to v rámci zpracování regulačního plánu/územní studie
této lokality.
č. 114/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 Písnice“
v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 12. 5. 2017 od společnosti MASOPROFIT s.r.o. Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9 IČ: 406 12 848 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2605,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy,
Praha 4 Písnice“, 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 MASO-PROFIT
s.r.o. Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9 IČ: 406 12 848 za celkovou cenu 1 502 526,Kč s DPH.

Strana 3 (celkem 6)

č. 115/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. podává podnět na změnu územního plánu Hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 934/3 v
k.ú. Písnice z využití OB (čistě obytné) na využití SP (území sportu a rekreace),
2. podává podnět na změnu územního plánu Hl. m. Prahy na pozemku
parc. č. 910/1 v k.ú. Písnice z využití OB (čistě obytné) na ZP (zeleň parková),
3. ukládá panu místostarostovi Ing. Pavlu Macháčkovi předložit návrh změny územního
plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
č. 116/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků
za rok 2016 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha
č.1 tohoto usnesení,
2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit závěrečnou zprávu o průběhu a
výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2016 na jednání Zastupitelstva MČ
Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem.
č. 117/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 21. 6.
2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 118/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 - rozpočtová opatření č. 15/2017 až
č. 19/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 119/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
schvaluje účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš
za rok 2016, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 120/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje výši zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2016 a rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření fondů dle přílohy č. 2. která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. schvaluje mateřské škole Lojovická úhradu ztráty z roku 2016 ve výši 37 933,65 Kč
z jejího rezervního fondu, podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
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č. 121/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. souhlasí s účetní závěrkou MČ Praha-Libuš za rok 2016, jejíchž přélohy jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení,
2. ukládá zástupci starosty Mgr. Václavu Kuthanovi předložit účetní závěrku MČ PrahaLibuš za rok 2016 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
č. 122/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu „Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení“ v souladu se Zprávou o
hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2017 od společnosti Office-Centrum, s.r.o.,
Českobrodská 53, 190 11 Praha 9, IČ 27143562 zapsanou v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 99565,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru zhotovitele
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení“,
které je nedílnou součástí usnesení,
3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné
zakázky,
4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s vítězným uchazečem – společností OfficeCentrum, s.r.o., Českobrodská 53, 190 11 Praha 9, IČ 27143562 za celkovou cenu
171.718,36 Kč s DPH.
č. 123/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
schvaluje navýšení závazných ukazatelů pro financování práce asistentů pedagogů pro děti
s odlišným mateřským jazykem na rok 2017 z vlastních finančních zdrojů zřízených
příspěvkových organizací, získaných v rámci zapojení do realizace projektu „Podpora
integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ na podporu integrace cizinců realizovaném
MČ Praha-Libuš, a to na základě žádostí jednotlivých zřízených příspěvkových organizací viz
Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 124/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 Libuš“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2017 společnosti
Stavby Jech&Hoffmann, s.r.o. IC 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 střechy ZŠ Meteorologická,
Meteorologická 181, Praha 4 -Libuš“, které je nedílnou součástí usnesení,
3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné
zakázky,
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4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností Stavby
Jech&Hoffmann s.r.o. IC 05676924 Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 za celkovou cenu
2 660 213,- 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.
č. 125/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. souhlasí:
- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha-Libuš za rok
2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 s výhradou
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření
k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze
zjištění z konečného přezkoumání hospodaření,
- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2016:
příjmy
výdaje
z toho:
kapitálové
běžné
finanční vypořádání roku 2015
financování

75 728,40 tis. Kč
49 226,98 tis. Kč
5 719,12 tis. Kč
43 507,86 tis. Kč
201,63 tis. Kč
26 299,79 tis. Kč

s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok
2016 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 2 007 tis. Kč,
2. ukládá:
Mgr. Václavu Kuthanovi, zástupci starosty předložit závěrečný účet městské části
Praha-Libuš za rok 2016 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
-

č. 126/2017
Rada městské části Praha-Libuš:
1. nesouhlasí s vyhlášením místního referenda o zřízení nové městské části hlavního
města Prahy na katastrálním území Praha-Písnice,
2. ukládá Mgr Jiřímu Koubkovi projednat doručenou žádost občanů na zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
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