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USNESENÍ RADY ze dne 22. 8. 2017 

 

 

č. 172/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 400/6 v k.ú. Libuš, 

obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš o výměře 343 m
2
 s  panem 

Tomášem Drtinou, bytem Ostravská 3062, Kročehlavy, 272 01 Kladno a panem 

Vladislavem Drtinou, bytem Botevova 3106/6,143 00 Praha 4 – Modřany dle 

znaleckého posudku č.  92/2016 za cenu ve výši 1.600.000,- Kč a současně se v této 

smlouvě zavazují uhradit bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez právního 

titulu za 3 roky zpětně ve výši 230.667,50 Kč, celková částka k úhradě je 1.830.667,50 

Kč,  

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

prodeje pozemku ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 173/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

nesouhlasí  s  výstavbou bytového domu o 4 NP s 12-ti byty v ul. Výletní č.p. 346 na 

pozemcích parc.č. 719, 720/1 a  720/2 všechny v k. ú. Libuš dle projektové dokumentace 

z 04/2017 vypracovanou společností Atelier Twins s.r.o., Příčná 1348/5, 784 01 Litovel 

zastupující na základě plné moci investora Nguyen Quang Thanga bytem Janouchova 661/15, 

149 00 Praha 4 – Háje z těchto důvodů:  

1. předložený návrh svým objemem několikanásobně překračuje objem původního RD i 

objem okolních staveb a výrazně je převyšuje svou výškou, je velice hmotný a výška 

hřebene střechy je předimenzovaná, 

2.  předložený záměr je umístěn do zástavby převážně jednopodlažních domů se šikmými 

střechami a nachází se ve stabilizovaném území, kde je možné pouze zachování 

stávající urbanistické struktury. 

  

č. 174/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  

na zateplení objektu K Lukám 645/18 na pozemku parc. č. 557/27 v k.ú. Libuš, obec 

hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš na základě GP v rozsahu 0,5 m od 

budovy se Společenstvím vlastníků K Lukám 645/18, se sídlem K Lukám 645/18, 142 

00 Praha 4 – Libuš, IČO: 29027551, vedeného Městským soudem v Praze oddíl S, 

vložka 11157, 

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 175/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 695         o výměře 

26 m
2 

v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš 

s vlastníky sousedního pozemku parc. č. 696/1 v k.ú. Písnice zastoupených Mgr. 
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Barborou Horákovou za cenu 44. 350,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Milana 

Babického č. 27/2017,  

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

prodeje pozemku ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 176/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 
souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro spojené územní a stavební řízení na 

stavbu „Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš z 06/2017 zpracovanou Ing. arch. 

Danielem Dvořákem, Zelinářská 529/8 147 00 Praha 4 dle zadávacích podmínek Městské 

části Praha-Libuš. 

 

č. 177/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-Libuš parc.č. 1132, 

parc.č. 1137, parc. č. 1139, parc.č. 1158 a parc. č. 1134, všechny v k.ú. Libuš, 

2. ukládá zástupci starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit návrh na odejmutí 

pozemků na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 178/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. bere na vědomí vyhodnocení Akčního Plánu zlepšování procesu MA21 za rok 2016, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje návrh Akčního plánu zlepšování procesu MA21 pro rok 2017, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 179/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 1136 v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, 

svěřeného do správy MČ Praha – Libuš s paní Vendulkou Pilnou, bytem Novodvorská 

419/147, 142 00 Praha 4 – Lhotka a s panem Jiřím Pilným, bytem U Pejřárny 910/18, 

142 00 Praha 4 - Libuš, pro rodinný dům v ulici Jirčanská, 

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 180/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí Protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou do správy MČ Praha-Libuš předložený Magistrátem hlavního města Prahy, 

odborem technické vybavenosti na stavbu TV Libuš č. stavby 0088, etapa 0020 název 

objektu Ke Kašně, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Protokolu, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 181/2017 
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Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

akci ,,Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc.  č. 517/3 v k.ú. Libuš“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 182/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 3/2017 ze dne 28. 8. 2017 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 28. 8. 2017 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a PO zřízených MČ 

v celkové výši 311.661,99 Kč. 

 

č. 183/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

1. souhlasí s předáním majetku - stavby veřejného osvětlení v Parku U Zahrádkářské 

kolonie v Praze-Libuši do majetku HMP od 1. 3. 2018, z důvodů skončení doby 

udržitelnosti projektu v rámci Operačního programu Praha - konkurenceschopnost 

k datu 31. 1. 2018, 

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

na předání majetku stavby veřejného osvětlení do majetku HMP ke schválení na 

zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 184/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí s připojením pozemku parc.č. 781/2 v k.ú. Písnice na místní komunikaci v ulici Ke 

Kašně za splnění následujících podmínek: 

- stavbu vjezdu provede na základě objednávky stavebníka (žadatele) a na náklady 

stavebníka (žadatele) společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

– Nové Město, která je zhotovitelem rekonstrukce ulice Ke Kašně a na dílo poskytuje 

záruku do 25. 10. 2021, 

- rušené parkovací místo, které je v kolizi s plánovaným vjezdem, musí být nahrazeno 

novým parkovacím místem v ulici Ke Kašně. Rušení starého a zřízení nového 

parkovacího místa provede na základě objednávky stavebníka (žadatele) a na náklady 

stavebníka (žadatele) společnost EUROVIA CS, a.s. z důvodů uvedených výše.  

- stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Kašně spočívající 

v rušení a zřízení nového parkovacího místa, které vydává silniční správní úřad (odbor 

dopravy ÚMČ Praha 12), zajistí žadatel. 

 
č. 185/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 
1. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů,  

2. požaduje v důsledku změn, které nastaly na území MČ Praha-Libuš (vznik nových 

ulic a změny parcelních čísel), provést změnu přílohy č. 2 návrhu OZV, kterou se 
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mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, pro MČ Praha-Libuš dle přiložené přílohy, 

která je součástí tohoto usnesení. 

 

č. 186/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu 

„Tramvajová trať Modřany – Libuš – 1. etapa“,  vypracovanou spol. 

METROPROJEKT Praha a.s., nám I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, v 06/2017 

pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9,   

2. požaduje: 

- v době výstavby minimalizovat dopravní trasy ze staveniště přes ulici 

Meteorologická a Libušská,  

- z důvodu zvýšeného pohybu dětí prodloužit zábradlí podél tramvajové trati od 

křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky (jižní strana) až k zastávce Libuš 

směr z centra, 

- změnu názvu stanice „U Modřanského vodojemu“ na „Hasičská zbrojnice 

Modřany“. 

 
č. 187/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí Posudek o vlivech záměru „Napojení území STAR na metro D“  na životní 

prostředí a veřejné zdraví, zpracovaný Ing. Alešem Hanslíkem, Ph.D., Vladislava Vančury 

424/44, 748 01 Hlučín, v červenci 2017, a k posudku uplatňuje následující připomínku: 

- v Návrhu závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, v podmínkách pro fázi projektové přípravy požadujeme doplnit požadavek 

na prověření funkčnosti okružní křižovatky a celého terminálu autobusové dopravy a 

P+R u stanice metra D - Depo Písnice po napojení navržené komunikace A. 

 

 

č. 188/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
   

1. schvaluje uzavření objednávky s firmou drualas  s.r.o.,  Strážkovická 276, Dolní 

Počernice, 190 12 Praha 9, IČ 05989621, vedenou u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou C 274186 na tvorbu nových webových stránek MČ Praha-Libuš za 

celkovou cenu 78 925,- Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka  podpisem objednávky, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 189/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra - 10 priorit Libuše a Písnice 2017 a 

výsledky ověřovací ankety 

2. bere na vědomí priority vzešlé ze Studentského fóra 2017 a výsledky ověřovací 

ankety,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložit tyto priority na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 190/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

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

opatřením č. 38/2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 191/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

    

1. bere na vědomí průběžnou zprávu z terénního programu pro osoby bez domova na 

území MČ Praha-Libuš za období od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017, 

2. schvaluje realizaci projektu MČ Praha-Libuš „Zajištění terénního programu pro osoby 

bez domova na území MČ“, který byl finančně podpořen přijatou dotací hl. m. Prahy 

do oblasti sociální určenou na řešení této problematiky ve výši 53.200,- Kč,  

3. schvaluje uzavření objednávky se zapsaným spolkem Naděje, K Brance 11/19e, 155 

00 Praha 5, IČ: 00570931, zapsaného u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou L 975 ve výši 51.300,- Kč na období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 192/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 13. 9. 

2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

   

č. 193/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice 

BOŽEJOVICKÁ“ 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 57207 a to v souladu se zprávou o 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 „TV Libuš – komunikace Libuš III, 

rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ s firmou 

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

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 57207, za 

cenu 3.467.634,30 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 „TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v 

lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra 

Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,  

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

 



Strana 6 (celkem 6) 

č. 194/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí s  projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení ke stavbě „Tramvajová trať 

Modřany-Libuš – část Světelné signalizační zařízení na křižovatce Novodvorská – Generála 

Šišky a Úprava Světelného signalizačního zařízení na výjezdu HZS Modřany“. 

 

č. 195/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na 

akci „TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na 

Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ 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 za celkovou cenu 64.497,84 Kč včetně DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

  

č. 196/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Nguyen Thanh Son, Libušská 29/187, 142 

00 Praha 4 - Libuš ve výši 13.000,- Kč za účelem výsadby stromů na území MČ 

Praha-Libuš,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 


