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USNESENÍ RADY ze dne 17. 7. 2017 

 

 

č. 143/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. jmenuje paní Ing. Šárku Fruncovou Vlčkovou, bytem Za Rybníkem 665, 252 42 

Jesenice vedoucí odboru správního a školství Úřadu městské části Praha-Libuš 

s účinností od 1. srpna 2017, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto jmenování.  

 

č. 144/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš dle přílohy, která je neveřejnou 

přílohou tohoto usnesení. 

 

  

č. 145/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 provedenou rozpočtovými 

opatřeními č. 34/2017 a č. 35/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 146/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2017074106  na stavbu opěrné 

zídky na pozemku parc. č. 318/1 v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy 

MČ Praha-Libuš se společností Capital Management Company, a.s., se sídlem Masarykovo 

nábřeží 28, 110 00  

Praha 1, IČO: 63079992, která je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou B 3245, pro objekt v ulici Ladislava Coňka, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 147/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2017074107 na stavbu 

vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 294, v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, 

svěřeného do správy Městské část Praha-Libuš se společností B.A.F. art spol. s r.o., se 

sídlem Zbudovská 1001/14, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČO: 27616819, která je vedená u 

Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 119193 pro objekt v ulici U 

Pejřárny č.p. 80, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 148/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
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1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemků parc. č. 53/19  

a parc. č. 53/20 oba v k.ú. Písnice k pozemku parc. č. 46/3 v ulici K Vrtilce, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kanalizační přípojky do pozemků parc. č. 53/19  

a parc. č. 53/20 oba v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, s panem Janem Svobodou, 

bytem Táborská 429/43, 140 00  Praha 4, pro pozemek parc. č. 46/3 v k.ú. Písnice 

v ulici K Vrtilce, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 149/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1139 o výměře 1 m
2
 z celkové výměry 

pozemku 2 673 m
2
, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. Libuš, 

obec Praha na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská paní Kamile 

Kadeřábkové, bytem U Pejřárny 1044/1A, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 2017064055 na část pozemku parc. 

č. 1139 v k.ú. Libuš, obec Praha, s paní Kamilou Kadeřábkovou, bytem U Pejřárny 

1044/1A, 142 00 Praha 4 – Libuš na dobu neurčitou. Výše nájemného bude 

každoročně valorizováno k 1. lednu inflací vyhlášenou Českým statistickým úřadem 

za předchozí rok, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 150/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje seznam požadavků MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy v roce 2018 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá odboru správy majetku odeslat odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města 

Prahy seznam požadavků na investiční dotace HMP v roce 2018 v požadovaném 

termínu. 

 

č. 151/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí  uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie se společností 

TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ 

00409316, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B43, na 

provoz veřejného osvětlení v parku U Zahrádkářské kolonie. 

 
č. 152/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s návrhem předložené projektové dokumentace pro územní a  stavební řízení  

na stavební záměr „Výstavba RD  na pozemku parc. č. 698 v k.ú. Libuš, ul. 

V Bambouskách, Praha 4 - Libuš“ zpracovanou Ing. Václavem Kovandou v 05/16 pro 

stavebníka Kateřinu a Zdeňka Průšovi, Libušská 341/142, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
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2. souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí  (elektro, voda, kanalizace, 

plyn)  do pozemku  parc. č. 684 v k.ú. Libuš, který  je ve vlastnictví hlavního města 

Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se stavebníkem 

paní Kateřinou Průšovou a panem Zdeňkem Průšou, Libušská 341/142, 142 00 Praha 

4 - Libuš na uložení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky 

elektro a plynové přípojku 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. 153/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje navýšení závazných ukazatelů pro financování realizace prázdninového kurzu 

češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem v roce 2017 ZŠ Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš z vlastních přijatých finančních prostředků.   

č. 154/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1.  schvaluje uzavření objednávky na zajištění letního příměstského tábora 

v  objektu Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, pro integraci dětí-

cizinců mezi děti hovořící česky ve věku 3-6 let realizovaného v rámci projektu na 

podporu integrace cizinců „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 

2017“, v rámci kapitoly vzdělávání dětí, spolufinancovaného z programu Ministerstva 

vnitra ČR a MČ Praha-Libuš, na období ode dne podpisu objednávky do 25. srpna 

2017, se spolkem "INFO-DRÁČEK", Libušská 319/126, 14200 Praha 4 - Písnice, 

IČ: 22837558, ve výši 37.500,- Kč (není plátcem DPH), 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v přízemí včetně příslušenství 

v  objektu Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, a to bezplatně 

na dobu určitou od 21. do 25. srpna 2017, pro spolek "INFO-DRÁČEK", Libušská 

319/126, 14200 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558 výhradně za účelem zajištění letního 

příměstského tábora pro integraci dětí-cizinců mezi děti hovořící česky ve věku 3-6 let 

realizovaného v rámci projektu na podporu integrace cizinců „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“, v rámci kapitoly vzdělávání dětí, 

spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra ČR a MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 
 

č. 155/2017 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje realizaci letního příměstského tábora na podporu integrace cizinců „Veselý 

týden s dráčkem“ realizovaného spolkem INFO-DRÁČEK z finanční dotace 

MČ Praha 3 pro potřeby obyvatel hl. m. Prahy přímo na katastrálním území Písnice 

v termínu od 14. do 18. 8. 2017 zapůjčením vhodných prostor v objektu Klub Junior, 

Na Okruhu 395/1, 142 00     Praha 4 – Písnice, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu MČ Praha-Libuš, Klubu 

Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, na část prostor, a to 

bezplatně, na dobu určitou od 14. do 18. srpna 2017 pro spolek INFO-DRÁČEK, z.s., 

Libušská 319/126, 14200 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o výpůjčce, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených 

prostor v objektu MČ Praha-Libuš Klub Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 

Praha 4 – Písnice, za cenu 2.000,- Kč pro spolek INFO-DRÁČEK, z.s., Libušská 

319/126, 14200 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558. 

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o úhradě nákladů, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
č. 156/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese 

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, na část prostor „Klubu Junior“, bezplatně, 

na dobu určitou od 14. do 25. srpna 2017 se Základní školu 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 60437910, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 157/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací v rámci 

zakázky malého rozsahu „Staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice 

Písnice, Praha 4 - Písnice“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 17. 7. 

2017 s dodavatelem WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623 Dobronická 1256, 148 00 

Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 572072, 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Staveništní komunikace ke stavbě hasičské 

zbrojnice Písnice, Praha 4 - Písnice“, která je nedílnou součástí usnesení, 

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

zakázky ve výši 957 583,01 Kč s DPH, 

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

spol. s r.o. IČ: 25640623 Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, 

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

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

s dodavatelem pro  p. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

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

 
č. 158/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvy kupní s Pražskou 

plynárenskou Distribuce a. s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 27403505, 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

10356 na přípravě a realizaci stavby „Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné 

místo ul. Hoštická v Praze 12 - Písnici”, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 159/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje realizaci projektu „Plánování sociálních služeb v městské části Praha-Libuš 

(koordinace: terénního zjišťování, ověřování a tvorby závěrů a doporučení pro další 

rozvoj sociálních služeb ve spolupráci s obcí s přenesenou působností, podpory 

realizace konkrétních doporučení)“ spolufinancovaného z přijaté dotace na sociální 

oblast z HMP na rok 2017 a z rozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši vyčleněné povinné 

spoluúčasti a vlastních prostředků nad tuto spoluúčast v souladu s bodem 4 tohoto 

usnesení, 

2. bere na vědomí, že přijatá dotace hl. m. Prahy na oblast sociální  pro rok 2017 pro 

oblast 1 – sociální plánování a její povinná spoluúčast budou čerpány zahrnutím 

nákladů vydaných na zajištění koordinátora plánování sociálních a návazných služeb a 

současně koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele MČ Praha-Libuš 

v období od ledna do června 2017 předfinancovaných v souladu se schváleným 

rozpočtem MČ Praha-Libuš pro rok 2017,        

3. souhlasí s pokračováním sociálního plánování skrze koordinátora plánování 

sociálních a návazných služeb a současně pomoci v sociální oblasti pro obyvatele MČ 

Praha-Libuš na období od ½ července 2017 až do 31. 12. 2017, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu paní Zuzanu 

Vránovou, Dis.,  na koordinaci plánování sociálních a návazných služeb a současně 

koordinaci pomoci v sociální oblasti pro obyvatele MČ Praha-Libuš, vše v rámci 

samostatné působnosti městské části, ve  výši 57.865,- Kč (není plátce DPH) za práci 

odvedenou za období od ½ července 2017 do 31. 12. 2017, a to spolufinancované 

z vlastních prostředků městské části, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje udělení plné moci Městské části Praha-Libuš paní Zuzaně Vránové, Dis., 

externí spolupracovnici v oblasti sociálních služeb, k jednání s obyvateli MČ, uživateli 

a poskytovateli sociálních služeb za účelem zjištění jejich potřeb na území MČ Praha-

Libuš na období od ½ července 2017 až do 31. 12. 2017,  
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7. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této plné moci, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 
 

 

 
 


