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USNESENÍ RADY ze dne 20. 11. 2017 

 

 

č. 252/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha – Libuš na 

rok 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 253/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

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

opatřeními č. 49/2017 až č. 56/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 254/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

vydává souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Základní školu s RVJ, L. Coňka 40, 

142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 60 437 936 od pana Jaroslava Jordána – Elektro, revize, Na 

Močále  232/15, 142 00 Praha 4 - Libuš pro potřeby žáků školy ve výši 30.000,- Kč (slovy: 

třicettisíckorunčeských). 

 

 

č. 255/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřizovaných 

MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Volebního 

řádu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 256/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 1. Podpora projektů v procesu plánování sociálních 

služeb s rozpočtem v maximální výši 50 tis. Kč,  

2. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 2. Podpora projektů v oblasti řešení problematiky 

bezdomovectví s rozpočtem v maximální výši 200 tis. Kč, 

3. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši 15% na každou podanou žádost o 

dotaci, 

4. pověřuje paní zástupkyni starosty paní Ing. Lenku Koudelkovou podpisem dvou výše 

uvedených žádostí o dotaci v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   

 
 

č. 257/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
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bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol a školních družin 

základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš o vánočních prázdninách ve dnech 23. 12. 2017 

do 2. 1. 2018 včetně dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 258/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. souhlasí s předloženým návrhem vyhodnocení Strategického plánu rozvoje MČ 

Praha-Libuš za období let 2009 – 2017, 

2. doporučuje vyhodnocení Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš za období 

2009 – 2017 k projednání a připomínkování v komisích RMČ, výborech ZMČ a členy 

ZMČ. Po připomínkovém řízení bude vyhodnocení Strategického plánu rozvoje MČ 

Praha-Libuš za období let 2009 – 2017 předloženo ke schválení Zastupitelstvu MČ 

Praha-Libuš. 
  

 

č. 259/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 4/2017 ze dne 14. 11. 2017 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 14. 11. 2017 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a PO zřízených MČ 

v celkové výši 337.026,95 Kč. 

 

č. 260/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci 

Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. Písnice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 261/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce č. 2017085121 „TV 

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

BOŽEJOVICKÁ“ se společností WALCO CZ, spol. s r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 

00  Praha 4, IČ 25640623, kterým se mění termín zahájení stavebních prací.  

 

 

č. 262/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 

3/0371/2012/U se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 

1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 257 51 018, zapsaná v obchodním rejstříku u  Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 66926  v parku U Zahrádkářské kolonie, kterým se smlouva prodlužuje 

do doby předání  veřejného osvětlení do vlastnictví HMP.  
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č. 263/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2018 do 

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2018“, 

2. schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytova-teli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro MV ČR.  

 

č. 264/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. souhlasí se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy spočívající v 

navýšení koeficientu zastavěnosti z kódu míry využití území A v ploše OB na kód C 

na pozemcích parc.č. 557/59 a 557/133 oba v k.ú. Libuš ulice Klokotská dle projektu, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 265/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor se spolkem KPM Křížem 

Krážem, z.s., V Rohu 722/6, 142 00 Praha 4 - Libuš, zapsaná ve spolkovém rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9972 IČ:69345562 na dobu 

určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 na užívání části objektu v objektu Klubu Junior, 

Na Okruhu 395, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 266/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu č.p. 1 v ulici Libušská, 

Praha 4 - Libuš se spolkem Českomoravským svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 

0111 Chovatelů poštovních holubů Praha – Libuš, Medkova 37, 149 00 Praha 4, 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 

10374  IČ: 266 60 041 na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 267/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 



Strana 4 (celkem 6) 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky společnosti Indigo Infra CZ a.s. 

Washingtonova 17/1599, Praha 1 IČ:261 98 631 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeného městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6720 na „Pronájem parkoviště 

v ulici Na Okruhu na pozemcích parc.č. 910/69 a 910/81 oba v k.ú. Písnice“ v souladu 

s písemnou zprávou o otevírání obálek a hodnocení nabídek,  

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

nabídky, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - parkoviště v ulici 

Na Okruhu se společnosti Indigo Infra CZ a.s. Washingtonova 17/1599, Praha 1 IČ:261 

98 631 na dobu určitou s účinností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019 za cenu 180 000,- Kč 

ročně bez DPH,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 268/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

záměr „RD  na pozemku parc. č. 819, 820 oba v k.ú. Písnice“ zpracovanou Ing. Slavomírem 

Slámou v 10/2017 pro stavebníky p. Jiřího Malinu, Hausmannova 3001/13, 143 00 Praha-

Modřany a pí Marii Malinovou, Mostecká 278/13, 118 00 Praha-Malá Strana v rozsahu 2 NP, 

valbová střecha, výška hřebene max. 9,35 m. 

 

č. 269/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem vnitřní směrnice č. 1/2017 Odpisový plán. 

 

č. 270/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 29. 10. 

2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 271/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na dodávku zásahových a ochranných pomůcek pro 

SDH Libuš se společností Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 35, 586 01 

Jihlava za celkovou cenu 231.835,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 272/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

č. 273/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá Mgr. Kuthanovi předložit návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 

2018 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení. 

 

 

č. 274/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů 

příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 275/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky společnosti Požární technika KOMET, 

s.r.o. IČ: 18623255 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 6935 na Opravu požárního vozidla Tatra 813 v souladu 

s písemnou zprávou o otevírání obálek a hodnocení nabídek, 

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

nabídky, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem objednávky na společnost Požární 

technika KOMET s.r.o. Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky na Opravu požárního 

vozidla Tatra 813 za cenu 446 300,- Kč s DPH, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

č. 276/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

dodávku „Dodávka kolového nakladače “ s dodavatelem PS Sprint s.r.o., IČ: 27521125, 

Pražská 733, 530 02, Pardubice zapsaná v   obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23884 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 Kupní smlouvy na akci „Dodávka kolového nakladače“ s dodavatelem 

PS Sprint s.r.o., IČ: 27521125, Pražská 733, 530 02, Pardubice zapsaná v obchodním 
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rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23884, za cenu 

692.967,- 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 

dodávku s dodavatelem díla „Dodávka kolového nakladače“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka 

a p. Josefa Budílka, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

č. 277/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

stavební práce „Vybudování fitparku“ s dodavatelem Workout Europe s.r.o., IČ: 

05372356, Prorektorská 662/2, 108 00, Praha 10, zapsaným Městským osudem 

v Praze, spisová značka C 262621 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 „Vybudování fitparku“ s dodavatelem 

Workout Europe s.r.o., IČ: 05372356, Prorektorská 662/2, 108 00, Praha 10, 

zapsaným Městským osudem v Praze, spisová značka C 262621, za cenu 535 969,5 

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 dodávku s dodavatelem díla „Vybudování fitparku“ pro  Ing. Jindřicha 

Sochůrka a Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 


