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USNESENÍ RADY ze dne 30. 1. 2018 

 

č. 8/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami s 

Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Žatecká 110/2, PSČ 110 01 Praha 1, IČ: 

25656112, DIČ: CZ25656112, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze pod sp. značkou odd. B vložka 5290 a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., 

Pařížská 11, PSČ 110  00 Praha  IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635, zapsanou 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. značkou odd. B vložka 5297 

při výstavbě vodního díla na nové hasičské zbrojnici Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení 

 

č. 9/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí městské části Praha-Libuš o vstupu do Klubu zřizovatelů „Měst 

vzdělávání“, zajišťovaného společností EDUin, o.p.s., Veslařský ostrov 62, Podolí, 

147 00 Praha 4, IČ: 24706370, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze, vedenou pod spisovou značkou O 738, k datu 1. 2. 2018,  

2. schvaluje uhrazení ročního členského poplatku souvisejícího s členstvím městské 

části Praha-Libuš v Klubu zřizovatelů „Měst vzdělávání“ ve výši 10.890,- Kč vč. 

DPH,  

3. pověřuje paní zástupkyni starosty městské části pro oblast sociální, vzdělávání, 

školství a tělovýchovy Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Rozhodnutí, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 10/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje do Školské komise s účinností od 1. února 2018 tyto členy: 

- pana Pham Duonga, 

- Ing. Vendulu Audolenskou, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování, která jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

č. 11/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

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

stavební záměr „Rekonstrukce, přístavba a nástavba  RD č.p. 139  na pozemcích parc. 

č. 356/3 a 357 oba v k.ú. Libuš“ zpracovanou Ing. arch. Lubošem Korbelem v 01/2018 

pro stavebníky JUDr. Luboše Richtera, Neumannova 1470/8, 156 00 Praha 5 – 

Zbraslav, Ing. Jaromíra Růžičku, Za Školou 406, 281 04 Plaňany, Ing. arch. Luboše 
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Korbela, Tunelářů 325, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, za předpokladu, že s výstavbou 

bude souhlasit v tomto rozsahu dle předložené projektové dokumentace vlastník 

sousedního objektu č.p. 139/7 v k.ú. Libuš, který má do severní štítové stěny svého 

objektu situovány okenní otvory, 

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

 Připojení bude provedeno chodníkovým přejezdem. 

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

otevíratelná na pozemek stavebníka nebo posuvná. 

 Veškeré stavební úpravy chodníkového přejezdu budou provedeny na náklady 

stavebníka. 

 Stavebník zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

vjezdem. 

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

položení chrániček přes stávající kabely) na náklady stavebníka. 

 Za narušení inženýrských sítí zodpovídá stavebník. 

 PD stavby připojení pozemku parc.č. 357 v k.ú. Libuš musí být koordinována s PD 

stavby „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na 

Močále“ zpracovanou společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.    

 

 
č. 12/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30008487/3 

z  objektu v ulici Libušská č.p. 81/232, Praha 4 - Libuš se společností Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO 

25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, 

vložka 5297, 

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

součásti tohoto usnesení.  

 

č. 13/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30240781/2 z  objektu v ulici Libušská č.p. 35/200, Praha 4 - Libuš se společností 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 – Hostivař, 

IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

 

č. 14/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30243451/2 z  objektu v ulici Libušská č.p. 1/204, Praha 4 - Libuš se společností 
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 – Hostivař, 

IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 15/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 

Praha 4“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2018 s dodavatelem 

Pavel Mika – FALIKO, Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor  zapsán v živnostenském 

rejstříku vedeného Městským úřadem v Táboře IČ 18325297, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí  které je nedílnou 

součástí usnesení, 

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

zakázky ve výši 71 670,- Kč s DPH, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Renovace parketové podlahy v tělocvičně 

objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4“ s Pavlem Mikou – FALIKO, 

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

součástí usnesení, 

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

s dodavatelem prací pro paní Šárku Pichovou a pana Josefa Budílka, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

č. 16/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí přihlášku do skupinové pojistné smlouvy autoflotily č. 898201286 na 

pojištění kolového nakladače s pojišťovnou Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

IČ 471 15 971 zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1815, za cenu 

14.655,- Kč/rok.  

 

č. 17/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol a školních družin 

základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš o jarních prázdninách ve dnech 5. 2. - 11. 2. 

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

 

č. 18/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

ukládá ředitelkám mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš zpracovat pasportizaci 

funkčního využití všech prostor ve svěřených budovách mateřských škol s výhledem na dobu 

pěti let počínaje školním rokem 2018/19, a to nejpozději do 8. 3. 2018. 
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č. 19/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  uzavření Darovací smlouvy se společností Rezidence Měcholupy s.r.o., 

Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 IČ: 275 89 048 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městský soudem v Praze pod sp. zn. C 117327, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 20/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti o svěření pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, se 

sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město do správy Městské části 

Praha-Libuš v k. ú. Libuš dle přílohy č. 1 a pozemků v k.ú. Písnice dle přílohy č. 2, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje zástupkyni starosty Paedr. Jaroslavu Adámkovou podáním žádosti na 

magistrát hl. m. Prahy o projednání v orgánech HMP. 

 

č. 21/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene přípojek 

a přeložek inženýrských sítí do pozemků parc. č. 557/94, parc. č. 557/95 a parc. č. 

557/52 všechny v k. ú. Libuš ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa 

městské části Praha-Libuš v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a 

stanovení náhrad za jejich zřízení na výstavbu BD při ulici Mílová a Na Domovině se 

společností Central Group Košíře a.s. Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 

276 46 297 27646297 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v 

Praze oddíl B, vložka 11471, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 22/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
nesouhlasí s úplatným převodem pozemků parc. č. 911/5 a 911/6 oba v k.ú. Písnice ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Město do vlastnictví 

společnosti CIB RENT PÍSNICE s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město, IČO: 030 91 104, vedené u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 227515 z důvodů 

budoucí výstavby metra a zachování přístupu k nemovitostem ve vlastnictví třetího subjektu a řešení 

dopravy v klidu pro obyvatele MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 23/2018 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora a veškeré 

dokumentace ke stavbě nové hasičské zbrojnice Písnice s Hlavním městem Prahou, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 24/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě s G.A.P. education, střední škola 

s.r.o., Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 27907538 s účinností od 1. 

února 2018 za roční cenu pronájmu ve výši  

601 243,-  Kč, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 25/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2017, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2017 a jejím zveřejněním. 

 

č. 26/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních 

veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy se společností TRADE CENTRE 

PRAHA a.s., se sídlem Blanická 1008/28, 12000 Praha 2, IČ: 00409316, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp. zn. B 43, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 27/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č.1443207055 (2018014010) o skupinovém 

úrazovém pojištění s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurace Group, Pobřežní 

665/1, Praha 8, IČO 47116617, zapsanou do  obchodního rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, spisová zn. B 1897, na pojištění dětí navštěvujících 

volnočasové aktivity v Klubu Junior na dobu 1 roku, 

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

tohoto usnesení.  


