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USNESENÍ RADY ze dne 14. 5. 2018 

 

č. 98/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem novostavby rodinných domů na pozemcích parc. č. 35, 36, 37 a 

38, všechny v k.ú. Písnice v ulici K Vrtilce x Zátoňská, katastrální území Písnice, 

v rozsahu dle předložené výkresové dokumentace z 04/2018 vypracovanou Janou 

Hrnečkovou pro stavebníky Ing. Vladimíra Folbera, bytem Spojovací 241, 252 45 

Březová-Oleško, pí Libuši Folberovou, bytem Spojovací 241, 252 45 Březová-Oleško, 

pí Janu Folberovou, bytem Spojovací 241, 252 45 Březová-Oleško, pí Marii 

Macháčkovou, bytem Nad Zlíchovem 367/31, 150 00 Praha 5 a p. Františka Křesťana, 

bytem Nad Zlíchovem 367/31, 150 00 Praha 5 za předpokladu dodržení podmínek 

územně plánovací dokumentace Hl. m. Prahy a nařízení vlády č. 10/2016 Sb. Pražské 

stavební předpisy, 

2. požaduje předložit výkresovou část uličního oplocení a výkres vjezdu z ulice 

Zátoňská a vstupu pro pěší z ulice K Vrtilce. 

 

 

č. 99/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí se záměrem uvedeným v předložené výkresové dokumentaci 

z 03/2018,vypracované Ing. arch. Břetislavem Heczkou a Ing. arch. Pavlem Markem, 

na novostavbu dvou rodinných domů ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 

na pozemku  parc. č. 1013/2, katastrální území Libuš, vč. přípojek inženýrských sítí 

pro stavebníky  Ing. arch. Břetislava Heczka,  čp. 1013/2, 739 94  Vendryně, MUDr. 

Lenku Krajčiovou, Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika, Ing.  arch. 

Pavla Marka, Přemyslava Otakara  483, 537 01 Chrudim a Ing. Lucii Mifkovou, 538 

51 Řestoky čp. 51, 

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

pozemku parc. č. 895/1  v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

s Ing. arch. Břetislavem Heczkem, čp. 1013/2, 739 94 Vendryně, MUDr. Lenkou 

Krajčiovou, Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika,  Ing. arch. Pavlem 

Markem, Přemysla Otakara  483, 537 01 Chrudim a Ing. Lucií Mifkovou, 538 51 

Řestoky čp. 51, do pozemku parc.č. 895/1 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 je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 100/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

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

akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, 

III. etapa “ a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, III. etapa “ s firmou Syza s.r.o., Třeběnice 122, 

Lipník u Hrotovic, IČ: 03567834 vedenou u Krajského soudu v Brně pod spisovou 

značkou C 85466 za cenu 4 944 487,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavenou 

ke Smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ 

Meteorologická  181, Praha-Libuš, III. etapa“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní 

Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

 

č. 101/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Lojovická“, a to v souladu se zprávou o 

hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ 

Lojovická“ s firmou S.V.A. spol. s r.o., IČ: 18626467, Pramenná č. ev. 3, 148 00 

Kunratice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 1938 za cenu 1 297 725,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavenou 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Lojovická“ 

pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

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

 

 

 

č. 102/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

vedení - optických kabelů do pozemku parc. č. 767/1 v k.ú. Písnice, 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, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou B 20623,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 103/2018 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na akci „Dodávka zahradního rideru“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 104/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na akci „Dodávka osobního automobilu“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 105/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace z Ministerstva vnitra ČR z dotačního programu 

„Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018“ na realizaci 

projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2018“ ve výši 2.037.954,- Kč.  

 

 


