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USNESENÍ RADY ze dne 12. 3. 2018 

 

č. 42/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí „Průběžnou zprávu o energeticky úsporných opatřeních v objektech 

Městské části Praha-Libuš“ předloženou firmou  ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 

852/10, 190 00 Praha 9 IČ: 27382052 za období 1. 9.2016 do 31. 8. 2017, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí „Závěrečnou zprávu projektu energetických úspor v objektech MČ 

Praha-Libuš za období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2017“ 

předloženou firmou  ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČ: 

27382052,  

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Závěrečné zprávy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 43/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018014004 ze dne 1. 2. 2018 

v rámci zakázky ,,Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, 

Na Okruhu 395/1, Praha 4“  s obchodní firmou Pavel Mika – FALIKO, Čsl. armády 

2243, 390 03 Tábor  IČ 18325297 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích oddíl A vložka 1310 z důvodu provedených 

víceprací spočívajících v celoplošném zatmelení stávající parketové podlahy, kterými 

se navýší cena díla o 13 915 Kč bez DPH, 

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

součástí usnesení. 

 

 

č. 44/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností FRP 

Services, s.r.o., Pražská 7, 261 01 Příbram II, IČ 01541137, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 207992 pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Písnice na přenos dat pro svolávání a 

informování jednotek požární ochrany, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 45/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018, provedenou rozpočtovými 

opatřeními č. 3/2018 až č. 5/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 46/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

městské části Praha-Libuš Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš. 

 

 

č. 47/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací z 01/2018 pro společné územní a 

stavební řízení vypracovanou p. Štěpánem Klečkou na výstavbu rodinného domu o 

dvou nadzemních podlažích na pozemku parc. č. 533/1   v k.ú. Libuš pro stavebníky 

Ing. Jaroslava Zahradníka a Mgr. Vlastu Zahradníkovou, oba bytem Borotínská 916/6 

142 00 Praha 4 – Libuš, včetně přípojek inženýrských sítí,  

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí (voda, elektřina a kanalizace) do 

pozemku parc. č. 1147  v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s Ing. Jaroslavem Zahradníkem a Mgr. Vlastou Zahradníkovou, oba bytem Borotínská 

916/6 142 00 Praha 4 – Libuš do pozemku parc.č. 1147 v k.ú. Libuš ve vlastnictví 

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

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
č. 48/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací z 02/2018 pro společné územní a 

stavební řízení vypracovanou společností ProTelPro, spol. s r.o., IČ: 47121271 Nad 

Elektrárnou 1526/45, Praha 10 pro investora společnost T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha na „Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3. Stavba 

Praha 12 – Cholupice SITE 14430“,   

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti se společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 

zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou č. B 

3787 na zřízení služebnosti -inženýrské sítě do pozemků parc. č. 974, v k.ú. Písnice ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

č. 49/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací z 01/2018 pro společné územní        

a stavební řízení vypracovanou společností Projekting, spol. s r.o., IČ: 24707066, 
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Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 pro investora akce společnost T-Mobile Czech 

Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha na „Připojení objektů FTTS na síť 

TMCZ, 4 - 3. stavba Praha“,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti se společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou č. B 3787 na zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č.  439/1 

439/3, 429/15,  všechny v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 50/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. povoluje výjimku  z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., Zákonu o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskému zákonu), což je 24 dětí, do 

maximálního počtu 4 dětí v jednotlivých třídách mateřských škol zřizovaných MČ 

Praha-Libuš na školní rok 2017/2018, 

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

školství a tělovýchovy Ing. Lenku Koudelkovou podpisem jednotlivých žádostí o 

povolení výjimek z nejvyššího počtu dětí v mateřských školách zřizovaných 

MČ Praha-Libuš, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 51/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na výběr zhotovitele na akci „Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, 

Praha 4 – Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové dokumentace a 

realizace stavby“  

 


