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USNESENÍ RADY ze dne 18. 9. 2017 

 

 

č. 198/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

opatřením č. 39/2017, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 199/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Robertem Šikalem, Urbánkova 2009/39, 

143 00 Praha 4 - Modřany pro účely údržby, rozvoje a potřeb komunitní zahrady při 

ulici Klokotská ve výši 10.000,- Kč,  

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

součástí tohoto usnesení. 

  

č. 200/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

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

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 201/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 

2017 TJ SOKOL Písnice, z.s., Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 

49279556, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1666 ve výši 

70.000,- Kč na opravu oplocení fotbalového hřiště v Písnici, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 202/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru OSMI ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou 

přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 203/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s uložením vodovodu a splaškové kanalizace do pozemku  parc. č. 53/29 

v k.ú. Písnice, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš, 

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

paní Olgou Jandusovou a panem Františkem Jandusem, Nad Vinohradem 249/9, 

Praha-Braník na uložení vodovodu a splaškové kanalizace do pozemků MČ Praha-
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Libuš v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich 

zřízení,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 204/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

nemá námitek k záměru Hl. m. Prahy bezúplatně převzít od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  

128 00 Praha 2 - Nové Město, pozemek parc. č. 516/10 v k. ú. Písnice, obec Praha  

o výměře 63 m
2
, ostatní plocha - ostatní komunikace, uvedeného na LV 60000 s vlastnickým 

právem Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. 

 

č. 205/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 2017054045 společnosti MASO-PROFIT 

s.r.o., Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9, IČ: 406 12 848 zapsané v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2605 na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 – 

Písnice“, kterým se zvyšuje cena díla o 22.380,16 Kč s DPH za odsouhlasené 

vícepráce, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 206/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. nesouhlasí  se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na  pozemku 

parc. č. 866/2 v k. ú. Libuš z plochy ZMK - zeleň městská a krajinná na OB - čistě 

obytné, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh na nesouhlas změny 

územního plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 207/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. revokuje své usnesení č. 195/2017 ze dne 4.9.2017 - uzavření Příkazní smlouvy na 

zajištění technického dozoru investora na akci „TV Libuš – komunikace Libuš III, 

rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ se 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 takto: 

schvaluje uzavření objednávky na zajištění výkonu technického dozoru investora na 

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

Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ s panem Ing. Theodorem Collinem, U schodů 122/5, 

190 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČ: 05649358 za cenu 29.000,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 208/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu venkovních teras 

v MŠ Lojovická se společností AU-MEX s.r.o., Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 – 

Vysočany, IČ: 25349929, zapsanou u Městského soudu v Praze, pod sp.z.  Oddíl C, 

vložka 57655 ze předpokládanou cenu 175.642,- Kč, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 209/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a  stavební 

povolení z 01/2017 zpracovanou Ing. arch. Kamilou Davidovou    pro záměr „Stavební 

úpravy a přístavba RD č.p. 165 v Praze 4 – Písnici“ pro stavebníka Ing. Soňu Gondolánovou, 

Ke Kašně 93/1, Praha 4-Písnice z důvodu hmoty objektu nezapadající do rázu lokality. 

 

 


