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USNESENÍ RADY ze dne 26. 3. 2018 

 

č. 52/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na zajištění terénní práce v rámci projektu „Mapování 

přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha-Libuš“ s Pražskou 

organizací vozíčkářů, z.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00676098, 

zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 2130, financované 

z dotací hl. m. Prahy na Podporu projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti 

a bezbariérovosti objektů na území městské části a postupně i k vytvoření mapy 

přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území celého hlavního města Prahy a z 

rozpočtu městské části Praha-Libuš v celkové částce 48.000,- Kč vč. DPH.   

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje udělení plné moci Městské části Praha-Libuš panu Ing. arch. Janu 

Tomandlovi, bytem Bellušova 1845, 155 00 Praha 5, (pracujícímu pro Pražskou 

organizaci vozíčkářů, z.s.) k jednání se zástupci příspěvkových organizací městské 

části Praha-Libuš, nájemců objektů ve vlastnictví městské části Praha-Libuš 

a současně i majitelů a provozovatelů objektů umístěných na území městské části 

Praha-Libuš vyjmenovaných v přiloženém seznamu.  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 53/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje opětovné zapojení městské části Praha-Libuš do pokračování projektu MAP II 

realizovaného ve správním obvodu Praha 12, jehož nositelem a žadatelem o dotaci na jeho 

realizaci z fondů Evropské unie je MČ Praha 12. 

 

 

č. 54/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2018 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

 

č. 55/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš 

a Písnice,  

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit Dodatky ke zřizovacím listinám 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a Písnice na zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš. 



Strana 2 (celkem 5) 

č. 56/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků 

za rok 2017 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 

závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2017 

za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem.  

 

č. 57/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu plynových lahví na svařování 

s firmou Linde Gas, a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754, 

zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 411, na 

dobu dvou let od 12. 4.2018 do 11. 4. 2020, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 58/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš do projektu: „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem „Souhlasů zřizovatele“, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 59/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje opětovné zapojení Městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce 

Katalogu sociálních a návazných služeb pro rok 2018, který vždy připravuje a vydává 

Městská část Praha 12 i pro občany MČ Praha-Libuš a současně uvolnění finanční 

částky 10.000,- Kč ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2018, 

2. schvaluje zapojení Městské části Praha-Libuš do přípravy a prezentace tohoto 

Veletrhu sociálních služeb konaného dne 4. října 2018, který realizuje správní celek 

Městská část Praha 12 jako prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb. 

 

 

č. 60/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí umístění stavby „Připojení objektů FTTS Praha 12 – 2. stavba na síť TMCZ“  

do pozemků parc. č. 1271/5, 873/81, 871/24, všechny v k.ú. Libuš pro investora stavby: 

společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 
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236 099 633, projektant stavby: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4, IČ: 

604 91 515 na „Připojení objektů FTTS Praha 12 – 2. Stavba na síť TMCZ“   

 

č. 61/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí se záměr uvedený v předložené výkresové dokumentaci z 03/2018, 

vypracované Ing. arch. Anetou Stružkovou  na novostavbu čtyř bloků dvojdomů o 

dvou nadzemních podlažích, max. výška hřebene 9,9 m na pozemku parc. č. 390/1 a 

390/10, oba v k.ú. Libuš pro stavebníky p. Daniela Kutnara a Ing. Danielu 

Kutnarovou, oba bytem Na Losách 197/34, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

2. požaduje předložit kompletní projektovou dokumentaci pro umístění a povolení 

stavby včetně napojení na dopravní a inženýrské sítě, 

3. souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemků parc. č, 390/1  v k.ú. Libuš 

v SJM Radka a Ing. Daniely Kutnarových a pozemku parc. č. 390/10 v k.ú. Libuš ve 

vlastnictví a Hl. m. Prahy, svěřené ve správě MČ Praha 4 - Libuš celkem v poměru 

1:1, tj. cca 146 m
2 

za 146 m
2 

(dle budoucího geometrického plánu), 

4. pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu 

směny pozemků ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 62/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se stavbou nové zastávky MHD Mílová ve směru Libuš pro investora 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 

034 47 286 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 20059, v zastoupení společnosti Dopravní a inženýrské projekty, s.r.o., 

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, IČ: 48592722, název akce: „PID, Dobronická, 

Mílová – směr Libuš, Praha 4, č. akce 2960101“,  

2. souhlasí s umístěním a realizací chodníku a zelených ploch na pozemcích parc. č. 

428/2 a 428/20, oba v k.ú. Libuš v majetku Hl. m. Prahy a ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš. 

 

č. 63/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemku parc. č. 259/1 o výměře 1 m
2
 v k.ú. 

Písnice na dobu určitou do 30. 4. 2021, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2015064086 ze dne 

26.5.2015 na část pozemku parc. č. 259/1 o výměře 1 m
2
 v k.ú. Písnice, obec hl. m. 

Praha, v ulici K Vrtilce, se společností Koutecký s.r.o., se sídlem Družby 1413, 419 01 

Duchcov, IČO: 63147084, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí 

nad Labem pod spisovou značkou: C 9279,  

3. souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemku parc. č. 910/81 o výměře 1 m
2
 v k.ú. 

Písnice na dobu určitou do 30. 4. 2021, 

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2016084125 ze dne 

19.9.2016 na část pozemku parc. č. 910/81 o výměře 1 m
2
 v k.ú. Písnice, obec hl. m. 

Praha, v ulici Na Okruhu, se společností Koutecký s.r.o., se sídlem Družby 1413, 419 
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01 Duchcov,  IČO: 63147084, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem pod spisovou značkou: C 9279, 

5. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv,  

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 64/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením elektro přípojky k BD Mílová společnosti Central Group a.s. do 

pozemku parc. č. 557/52 v k.ú. Libuš,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

2018024025 na uložení elektro přípojky do pozemku parc. č. 557/52 v k.ú. Libuš, 

obec hl. m. Praha, se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 

150 00 Praha 5,  IČO: 27376516, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou: B 10158,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 65/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy se spolkem Lukostřelecký  klubu CERE, z.s., Podolské 

nábřeží 1108/1, 147 00 Praha 4, IČ: 26606534, vedeným u Městského soudu v Praze 

pod spis. zn. L 13088  na umístění sídla spolku na adresu Skalská 1058/5, 142 00 

Praha 4 – Libuš,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 66/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí přechod investorských práv ze společnosti Městské vily a.s., 

Meteorologická 987/19, 142 00 Praha 4 – Libuš (v úpadku) na společnost XRC Czech 

a.s. Terronská 947/49, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 

2. souhlasí s dodatečným povolením stavby “Zástavba 16 řadových rodinných domů 

včetně manipulační plochy, vodovodních, kanalizačních, plynovodních  řadů, 

stavebních úprav komunikace V Hrobech a areálových rozvodů inženýrských sítí 

Praha 4 - Libuš“ na pozemcích parc. č. 293/4 a parc.č. 293/5, oba v k.ú. Libuš (a další-

viz příloha), 

3. souhlasí s přeložením plynovodního řadu do pozemku parc. č. 1120/4 v k.ú. Libuš, na 

který bude po realizaci, nejpozději však do kolaudace,  uzavřena Smlouva o zřízení 

věcného břemene, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavebních úprav na pozemcích ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš parc.č.1120/1, parc.č. 1120/4, parc. 1139/5, 1132, vše v k.ú. 

Libuš se společností XRC Czech a.s. se sídlem Terronská 947/49, Bubeneč,  IČ: 

05469279 zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 
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263897 na stavbu vodovodního, kanalizačního a plynovodního řadu a úpravu místní 

komunikace V Hrobech, 

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

tohoto usnesení. 

č. 67/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci z 12/2017 stavby „Paralelní RWY 

06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně“ investora Letiště Praha a.s., a nemá k ní 

připomínek.  

 

č. 68/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 18. 4. 

2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 69/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí doporučení komise na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha-

Libuš ze dne 21. 3. 2018,  

2. schvaluje uzavření Pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti Region č. 

9335225067 (2018034032) s Generali Pojišťovnou, a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 

Praha 2, IČO: 61859869, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského 

soudu v Praze, spisová zn. B 2866, s účinností od 15. 4. 2018 na dobu 5 let za cenu 

210.875,- Kč/rok, 

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

tohoto usnesení.  

 

č. 70/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s firmou FALIKO, se sídlem Čsl. armády 2244, 

390 03 Tábor, IČ:18325297 na darování  sportovních pomůcek: míče a sportovní 

podložky v celkové výši 3.600,- Kč pro sportovní výuku dětí v Klubu Junior, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 71/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018, provedenou rozpočtovými 

opatřeními č. 6/2018 a č. 7/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  


