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USNESENÍ RADY ze dne 11. 6. 2018 

 

č. 139/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4, ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu 

o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m
2
 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 

373, 142 00 Praha 4 – Písnice s paní Jitkou Saipovou, trvale bytem K Lukám 641, 

Praha 4 a s panem Martinem Saipem trvale bytem Jarníkova 1892, Praha 4, s účinností 

od 1. 7. 2018 na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 6 747 Kč/měsíc bez 

služeb spojených s užíváním bytu, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě  

o nájmu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 140/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
schvaluje Provozní řád veřejného parku umístěného v ulici Hoštická, na pozemku parc.č. 

559/1 v k.ú. Písnice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 141/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic Základní školy s RVJ, Ladislava 

Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice v průběhu roku 2018 na nákup myčky nádobí pro školní 

jídelnu v celkové výši 75 000,- Kč.  

 

 

č. 142/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy s RVJ, Ladislava 

Coňka 40, 142 00 Praha – Písnice v průběhu roku 2018 na dokrytí nákladů na realizaci 

multimediální učebny v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR - projekt 

„Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole“, registrační číslo 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000453 v celkové výši 427.719,- Kč. 

 

 

č. 143/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu ZŠ Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš v průběhu roku 2018 na pořízení nového 

vybavení odborné počítačové učebny v celkové výši 350.000,- Kč. 
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č. 144/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele na provoz v roce 2017 k použití 

na stejný účel v roce 2018 Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 

4 - Libuš  v celkové výši 266.584,23 Kč na dokrytí nákladů na nové vybavení odborné 

počítačové učebny. 

 

č. 145/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  234/28 v Písnici do pozemku 

parc.č. 114/4 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s  Michalem Benešem, Stallichova 512/6, 140 00 Praha 4-Krč a  Jitkou Benešovou, 

Libeř 168, 252 41 Libeř na  uložení kanalizační přípojky pro RD č. p. 234/28  v 

Písnici do pozemku parc. č. 114/4 v k.ú. Písnice,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 146/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s připomínkami k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka předložením připomínek k 

návrhu Metropolitního plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 147/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na dodávku a montáž nábytku s Richardem Pavelkou 

– Interiér Servisní, Chorušická 471/14, 181 00 Praha 8, IČ: 40586740 za cenu 

98.990,10 Kč včetně DPH,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 148/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

stavební řízení vypracovanou Ing. Jiřím Bulíčkem na stavbu rodinného domu na 2 NP 

výška hřebene max 9,960 m, 2 bytové jednotky a obchod do 200 m 
2 

na pozemcích 

parc. č. 688 a parc.č. 689 oba v k.ú. Písnice pro stavebníky Dao Xuan Thai a Ho Thi 

Lieu bytem Botevova 3104/2, 143 00 Praha 4 včetně přípojek inženýrských sítí,  
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2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí (voda, plyn) do pozemků  parc. č. 690 

a parc.č. 660/1 oba v k.ú. Písnice ve správě MČ Praha-Libuš, 

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

Dao Xuan Thai a Ho Thi Lieu bytem Botevova 3104/2, 143 00 Praha 4 na zřízení 

služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 690 a parc.č. 660/1 oba v k.ú. Písnice 

ve vlastnictví Hl.m. Prahy svěřená správa MČ Praha-Libuš. 

 

č. 149/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

úpravy v ZŠ Meteorologická“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 150/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší usnesení č. 31/2018 ze dne 19. 2. 2018 v celém rozsahu,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN 

(přípojka) se společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,  IČ: 

27376516, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka: B 10158 ke stavbě  č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 151/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Zpracovatelské smlouvy se společností  Osigeno - veřejné zakázky 

a dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ: 05931614, zapsanou 

v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 69943, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 152/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

č. 153/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na bytovém 

domě  č.p. 7 v ulici Libušská na pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Libuš, obec Praha 
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druhému spoluvlastníku budovy Bytovému družstvu Libuš, Libušská 7/185, 142 00 

Praha 4 – Libuš IČ: 26452677,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh záměru na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 154/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 6. 

2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 155/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje paní ředitelce Mateřské školy Ke Kašně, Mgr. Ivaně Koutné, plat s 

účinností od 1. června 2018 dle platového výměru, který je neveřejnou přílohou tohoto 

usnesení, 

2. pověřuje pana starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem platového 

výměru.  

 

č. 156/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje rozsah zpracované projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, 

na výstavbu 2 tříd MŠ pod názvem „Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 4 

– Libuš, typ dřevostavba“ vypracovanou společností URBIO SISTO s.r.o., Kunětická 

2534/2, 120 00 Praha 2, IČ: 28993012  v 05/2018 za předpokládané náklady 

15. 384. 169,- Kč vč. DPH,  

2. schvaluje rozsah zpracovaného projektu vč. položkového rozpočtu na realizaci 

sadových úprav zahrady MŠ K Lukám včetně nových herních prvků od společností  

LandART atelier s.r.o., Karlovotýnská 49, 252 16 Nučice, IČ 27138330 v 05/2018 

za předpokládané náklady 5. 670. 526,- Kč včetně DPH, 

3. schvaluje výběr zpracovatele žádosti a uzavření objednávky na zpracování a podání 

žádosti o dotaci z 36. Výzvy OP PPR: Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a 

zařízení pro poskytování péče o děti II pro projekt „Přístavba Mateřské školy K 

Lukám 664, Praha 4 – Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové 

dokumentace a realizace stavby“ firmou SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 25492781, zastoupenou jednatelem Ing. Jiří Wiesnerem, MBA, 

registrovanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod odd. C, jako vložka 33688 

za cenu 181. 500,- Kč vč. DPH,   

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem objednávky na zpracování 

žádosti o dotaci, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje odeslání dopisu včetně přílohy -  Prohlášení k žádosti o udělení souhlasu 

hlavního města Prahy o vydání souhlasného stanoviska Rady hlavního města Prahy 

s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 

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

stavby“, 



Strana 5 (celkem 6) 

6. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu na RHMP, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 157/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí pronájem bytu zvláštního určení C 102 v bytovém domě Libušská 7/185, 

Praha 4 – Libuš, spravovaném BD Libuš, panu Matěji Tesaříkovi, Jarní 818/20, 748 01 

Hlučín.                                          

 

č. 158/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

dodávku „Dodávka zahradního rideru“ s dodavatelem KOBRAS spol. s.r.o., IČ: 

18626980, Chlumecká 1502/21, 198 00, Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 2052 a to v souladu se 

zprávou o hodnocení nabídek, 

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

součástí tohoto usnesení, 

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

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Dodávka zahradního rideru“ s KOBRAS 

spol. s.r.o., IČ: 18626980, Chlumecká 1502/21, P198 00, Praha 9 zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 2052, za 

cenu 257 004,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 
6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dodávku s dodavatelem díla „Dodávka zahradního rideru“ pro  Ing. 

Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského, 

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

 

č. 159/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se 

společností Sitel spol.s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725 ke 

stavbě č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice. 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 160/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 

3 IČ:26207842 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6808 ke stavbě č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 161/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 

3 IČ:26207842 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6808 ke stavbě č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 162/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností T–Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

IČ:64949681 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 3787  ke  stavbě        č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


