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USNESENÍ RADY ze dne 12. 12. 2017 

 

 

č. 278/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro 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“ s dodavatelem Ing. Hynkem 

Seinerem, IČ: 74569104, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, 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 „Vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. 

Písnice“ s Ing. Hynkem Seinerem,  IČ: 74569104, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice 

za cenu 220 220,-  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, vystavenou 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. 

Písnice“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a Ing. Pavla Macháčka, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

č. 279/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské školy Mezi Domy v souladu 

s ustanovením § 122, § 123 a §124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem platového výměru, který je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 280/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

odvolává členku Školské komise paní Le Anh Nguyen na návrh Školské komise ke dni 12. 

12. 2017. 

 

č. 281/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí  aktuální naplněnost mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš, 

2. schvaluje záměr navýšení kapacity předškolního vzdělávání o 56 dětí s účinností od 1. 

9. 2019 přístavbou pavilonu MŠ K Lukám, 
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3. ukládá OSŠ připravit strategii zajištění péče o dvouleté děti na městské části Praha-

Libuš na období od školního roku 2018/2019.  

 

 

č. 282/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

ukládá ředitelům základních škol, zřizovaných MČ Praha-Libuš, zpracovat pasportizaci 

funkčního využití všech prostor ve svěřeném objektu škol s výhledem na dobu pěti let, 

počínaje školním rokem 2018/19, a to nejpozději do 31. 1. 2018. 

 

 

č. 283/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 284/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. čtvrtletí 2017 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

  

 

č. 285/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí  upravený projekt výstavby 7 řadových rodinných domů  z 10/2017 na 

pozemcích parc. č. 834, 835/1, 835/4 a 835/5, všechny v k.ú. Libuš pro investora pana 

Michala Bursu, Na Okraji 133/74, Praha 6, zastoupeného společností A.LT Architekti 

v.o.s. IČ: 27213056, Závěrka 398/3, Praha 6 na základě připomínek občanů vznesených na 

Veřejném projednání, konané dne 27. 9. 2017, spočívající v snížení/zahloubení objektu a 

tím snížení celkové výšky hřebene o 2 m k sousednímu objektu parc.č. 835/2 a 830, oba 

v k.ú. Libuš, zvýšení nejnižší odstupové vzdálenosti od hranice pozemku parc. č. 831 

v k.ú. Libuš na vzdálenost 6,2 m, vše dle výkresu, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. souhlasí s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 855/5 v k. ú. 

Libuš v majetku Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Libuš, 

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

panem Michalem Bursou, bytem Na Okraji 133/74, 162 00 Praha 6 – Veleslavín na uložení 

přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do pozemku MČ Praha-Libuš 

v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 286/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

stavební záměr „Výstavba dvou RD  na pozemcích parc. č. 641/2 (RD-A) a 641/1 

(RD-B), oba v k.ú. Libuš, ul. Klokotská, Praha 4 - Libuš“, zpracovanou Ing. Petrou 

Vaněčkovou v 08/2017 pro stavebníky Mgr. Martina Marconě a Mgr. Šárku 

Thérovou, oba bytem Sládkovičova 1306/11, 142 00 Praha 4 – Krč, 

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace, 

plyn)  do pozemku  parc. č. 1148/1 v k.ú. Libuš, který  je ve vlastnictví  Hlavního 

města Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš pro RD-A (umístěný na pozemku parc. č. 

641/2 v k.ú. Libuš) pro RD-B (umístěný na pozemku parc. č. 641/1 v k.ú. Libuš), 

3. schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti se stavebníky 

panem Mgr. Martinem Marconěm a paní Mgr. Šárkou Thérovou, oba bytem 

Sládkovičova 1306/11, 142 00 Praha 4 - Krč na uložení přípojky splaškové kanalizace, 

vodovodní přípojky, přípojky elektro a plynové přípojku do pozemku MČ Praha-Libuš 

pro RD-A (umístěný na pozemku parc. č. 641/2 v k.ú. Libuš) a pro RD-B (umístěný na 

pozemku parc. č. 641/1 v k.ú. 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 těchto Smluv, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

č. 287/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

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

stavební záměr „Novostavba RD  na pozemku parc. č. 46/4 v k.ú. Písnice“ 

zpracovanou Ing. arch. Lenkou Daňkovou v 02/2017 pro stavebníka pana Romana 

Svobodu, Smidarská 113, 190 14 Praha 9 – Klánovice, 

2. souhlasí  s uložením elektro přípojky do pozemku  parc. č. 53/20 v k.ú. Písnice, 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 

panem Romanem Svobodou, Smidarská 113, 190 14 Praha 9 - Klánovice na uložení 

přípojky elektro 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. 288/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s umístěním nové přípojky NN do pozemku parc. č. 140 v k.ú. Libuš ve 

vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha-Libuš za podmínek, že 

veškeré povrchy dotčené novou trasou budou upraveny a uvedeny do původního stavu 

a bude zachován stávající rozvaděč CETIN svým rozsahem a provedením (tzn. 

obezdívka z bílých cihel),   

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s investorem 

Česká telekomunikační infrastruktur a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 

IČ:04084063, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20623,  na 
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uložení nové přípojky NN do pozemku parc. č. 140 v k.ú. Libuš ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš, v souladu se Zásadami zřizování 

věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 289/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

nesouhlasí  s výstavbou rodinného domu o 3 NP s -3mi 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 10/2017, vypracovanou Ing. Petrem Havlíčkem, Na Bílkách 858, pro 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, výrazně je převyšuje svou výškou a je velice hmotný, 

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,  

3. údaje v předložené PD - v průvodní zprávě a souhrnné technické zprávě ohledně 

zastavěných ploch, zpevněných ploch a ploch zeleně nejsou v souladu s plochami 

pozemků parc.č. 719, 720/1 a  720/2 všechny v k. ú. Libuš. 

 

 

č. 290/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

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

záměr „RD  na pozemku parc. č. 200 a 201/2, oba v k.ú. Libuš“ zpracovanou Ing. Karlem 

Fouskem v 11/2017 pro stavebníky p. Ivana Babyče a pí Nadiju Babyčovou, Pod Haltýřem 

1497/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, v rozsahu 2 NP, valbová střecha, výška hřebene max. 

8,9 m. 

2. souhlasí s připojením pozemku na komunikaci Jirčanská za těchto podmínek: 

1) Připojení bude provedeno chodníkovým přejezdem, bude provedeno v souladu 

s projektovou dokumentací, která bude před realizací předložena ke schválení 

příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12. 

2) Při otevírání vjezdových vrat nebude zasahováno do profilu komunikace, vrata budou 

otevíratelná na pozemek stavebníka nebo posuvná. 

3) Veškeré stavební úpravy chodníkového přejezdu budou provedeny na náklady 

stavebníka. 

4) Stavebník zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

vjezdem. 

5) Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany sítí (např. 

položení chrániček přes stávající kabely) na náklady stavebníka. 

6) Za narušení inženýrských sítí zodpovídá stavebník. 

7) Ukončení stavby vjezdu bude oznámeno správci komunikace – odboru životního 

prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, zároveň bude předána situace skutečného 

provedení napojení včetně konstrukčních vrstev, vyznačení sítí a popř. chrániček těchto 

sítí. 

8) Závady, které se na nově vybudovaném vjezdu objeví do 36 měsíců od předání správci 

komunikace, odstraní stavebník neprodleně na vlastní náklady. 
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č. 291/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. schvaluje pokračováním sociálního plánování skrze Koordinátora plánování 

sociálních a návazných služeb a současně koordinace pomoci v sociální oblasti 

pro obyvatele MČ Praha-Libuš na období od 1. 1. do 30. 6. 2018, 

2. 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 59.984,- Kč (není plátce DPH) za práci 

odvedenou za období od 1. 1. do 30. 6. 2018, a to financované z vlastních prostředků 

městské části, 

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

součástí tohoto usnesení, 

4. 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 1. 1. do 30. 6. 2018,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 292/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení podzemního sdělovacího 

vedení - optických kabelů do pozemků parc. č. 318, 319  

a 1132, vše v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha -Libuš se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3 - Žižkov, IČO: 04084063 vedená u Městského soudu v Praze v obchodním 

rejstříku pod spisovou značkou B 20623 vedená u Městského soudu v Praze, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 293/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s užitím znaku městské části Praha-Libuš, určeného pro prezentaci při neformálních 

akcích, na dresech reprezentantů Základní školy Meteorologická. 

 

 

č. 294/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci ,,Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, Na 

Okruhu 395/1, Praha 4“,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 295/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2017124174 na stavbu 

kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 294/1, 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, vedená u 

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

Pejřárny č.p. 80, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 296/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 57/2017 až č. 67/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 297/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje zapracování nákladů na zajištění koordinátora akcí pro přípravnou fázi projektu 

MV ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, a to v její části příprava komunitních 

akcí, komunikace s obyvateli a dobrovolníky od ledna do června 2018 (6 měsíců) ve výši 

110.000,- Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018. 

 


