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USNESENÍ RADY ze dne 9. 4. 2018 

 

č. 72/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace č. 2017076105 ze dne 26. 7. 2017 s Tělovýchovnou jednotou 

Sokol Písnice, z.s., Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice, kterou se 

prodlužuje čerpání poskytnuté účelové dotace,  
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 73/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se 

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

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623 ke stavbě č. 41207 Hasičská zbrojnice 

Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 74/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 9/2018 až č. 12/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 75/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s rozšířením vjezdu na jihozápadní straně pozemku a zrušením vjezdu na 

jihovýchodní straně pozemku parc.č. 753 v k.ú. Písnice v ulici Ke Kašně dle přiložené situace, 

která je nedílnou součástí usnesení, za splnění následující podmínky:  

- stavbu -  rozšíření  vjezdu a zrušení vjezdu provede na základě objednávky stavebníka 

a na náklady stavebníka společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 

1 – Nové Město, která je zhotovitelem rekonstrukce ulice Ke Kašně a na dílo 

poskytuje záruku do 25. 10. 2021. 
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č. 76/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě „Přípojka NN ke 

stavbě č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice“ se společností PREdistribuce, a.s., 

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ:27376516, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 77/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje do Komise stavební a dopravy s účinností od 10. dubna 2018 tyto členy: 

- pana Tomáše Kolingera  

- pana JUDr. Martina Prose, Ph.D. 

- paní Ing. arch. Kamilu Davidovou 

- pana Tomáše Loukotu, DiS. 

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

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

č. 78/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Lojovická“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 79/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na na akci 

„Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181 – III etapa“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 80/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  uzavření Darovací smlouvy se společností XRC Czech a.s. se sídlem 

Terronská 947/49, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČ: 05469279 zapsanou v obchodním 

rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 263897,  
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2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

č. 81/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení 

na napěťové soustavě „NN“ se společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 

150 00 Praha 5, IČ: 27376516, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158  ke  stavbě  č. 41207 Hasičská zbrojnice 

Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 82/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti o svěření pozemku parc.č. 428/1 v k. ú. Libuš ve 

vlastnictví Hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - 

Staré Město do správy Městské části Praha-Libuš,  

2. pověřuje zástupkyni starosty PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu na 

projednání v Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 


