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USNESENÍ RADY ze dne 28. 5. 2018 

 

č. 106/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje roční účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-

Libuš za rok 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 107/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2017 a rozdělení výše zlepšeného výsledku hospodaření do 

fondů podle přílohy č. 3 a příloh pod číslem 4, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 108/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu kontejnerů se společností KOMA RENT s.r.o.,   

Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO 27087514, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95309,       

za cenu 28 737,50 Kč s DPH  na dočasné uložení knih z knihovny v č. p. K Lukám 664, 

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

součásti tohoto usnesení.  

 

 

č. 109/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

pověřuje odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš přípravou Výzvy na podání 

nabídky na vypracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu ÚMČ 

Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš v rozsahu architektonické studie z 03/2016.  

 

č. 110/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 2018045111 na část 

pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Libuš ve vlastnictví SJM Ing. Radka a Ing. Daniely 

Kutnarových, oba bytem Na Losách 197/34, 142 00 Praha 4 – Písnice,  za část 

pozemku parc. č. 390/10 v k.ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené ve správě 

městské části Praha-Libuš, celkem v poměru 1:1, tj. cca 146 m
2
 za 146 m

2
 (dle 

budoucího geometrického plánu), 

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

směny ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 
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č. 111/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Dětské hřiště se 

zahradou“ na pozemcích parc. č. 972/27, 974 a 13/1 všechny v k.ú. Písnice a 

s uložením přípojek plynu, vody, elektro a VO do pozemků parc.č. 974 a 13/1 v k.ú. 

Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

se společností VELIANA a.s., Modřanská 621/72, 143 01 Praha 4, 143 01 Praha 4 

Písnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, 

vložka 13473, 

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 112/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017105150 „Vybudování fitparku“ se 

společností Workout Europe s.r.o., IČ: 05372356, Prorektorská 662/2, 108 00, Praha 10, 

zapsaným Městským osudem v Praze, spisová značka C 262621, kterým se mění termín 

dokončení díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v měsících leden až březen 

2018.  

č. 113/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních 

veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy s Hlavním městem Prahou,  

zastoupeném  společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 

213/12, 170 00  Praha 7, IČO: 25672541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 114/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 
1. odvolává, na základě písemné rezignace, člena Komise stavební a dopravní Mgr. 

Tomáše Kolingera MBA s účinností od 28. května 2018, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem odvolání, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

č. 115/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 

50/2, 142 00 Praha 4, IČ 64583031 zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu 



Strana 3 (celkem 6) 

v Praze, spisová značka C 41114 v podobě drobných dětských cen v celkové výši 

9.400,- Kč na konání místních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2018, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 116/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu odměn MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 

142 00 Praha 4 – Libuš v průběhu roku 2018 na platy a odměny zaměstnanců školy v celkové 

výši 10 000,- Kč.  

 

č. 117/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí na žádost ředitelky školy s čerpáním finančních prostředků z Fondu odměn ZŠ 

s RVJ, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, v průběhu roku 2018 na platy a odměny 

zaměstnanců školy v celkové výši 100 000,- Kč.  

 

č. 118/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí programového 

vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu se společností Datacentrum 

systems & consulting, a. s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 – Kamýk, IČ: 25631721 

zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5092, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 119/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s účetní závěrkou MČ Praha-Libuš za rok 2017, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá Mgr. Václavu Kuthanovi, zástupci starosty předložit účetní závěrku městské 

části Praha-Libuš za rok 2017 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 120/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem podat žádost týkající se navýšení rejstříkové kapacity školy ZŠ 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, zajišťující plnění 

povinné školní docházky na prvním, druhém stupni a v přípravné třídě základní školy 

pro maximální počet 702 žáků jakmile bude k dispozici aktuální vyjádření Hygienické 

stanice hl. m. Praha, 
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2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

č. 121/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 
1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  240/32a 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 Janem Heislem, Libušská 240/32a, 142 00 Praha 4,  Marií Chottovou, Libušská 

236/32, 142 00 Praha-Písnice a  Drahoslavou Fürlovou, Žebětínská 416/74, 623 00 

Brno-Kohoutovice na  uložení kanalizační přípojky pro RD č. p. 240/32a  v Písnici do 

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

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 122/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p. 131/22a v Písnici do pozemku 

parc.č. 114/3 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

s  Josefem Profousem, Libušská 131/22a, 142 00 Praha 4 na uložení kanalizační 

přípojky pro RD č.p. 131/22a v Písnici do pozemku parc. č. 114/3 v k.ú. Písnice,  

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 123/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  231/22 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 

Josefem Profousem, Libušská 231/22, 142 00 Praha 4 na uložení kanalizační přípojky 

pro RD č.p. 231/22  Písnice do pozemku parc. č. 114/4 v k.ú. Písnice,  

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

                                             

 

č. 124/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  232/24 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  Jiřím Janouškem, Libušská 232/24, 142 00 Praha 4 a  Antonínem Janouškem, 
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Imramovského 479, 254 01 Jílové u Prahy na uložení kanalizační přípojky pro RD č.p. 

232/24 v Písnici do pozemku parc. č. 114/4 v k.ú. Písnice,  

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 125/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  233/26 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  Máriou Procházkovou, Libušská 233/26, 142 00 Praha 4 na uložení kanalizační 

přípojky pro RD č. p. 233/26  Písnice do pozemku parc. č. 114/4 v k.ú. Písnice,  

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 126/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro RD č.p.  236/32 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 pí. Marií Chottovou, Libušská 236/32, 142 00 Praha 4,     pí. Drahoslavou Fürlovou, 

Žebětínská 416/74, 623 00 Brno-Kohoutovice    p. Janem Haislem, Libušská 240/32a, 

142 00 Praha-Písnice na uložení kanalizační přípojky pro RD č. p. 236/32  v Písnici do 

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

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 127/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 14/2018 až č. 21/2018, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 128/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka zahradního rideru“,  
2. schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 

s názvem „Dodávka zahradního rideru“, 

3. schvaluje postoupení Výzvy následujícím účastníkům: 

- František KUBERA, IČ: 41207441, Kubelíkova 1583/2, 130 00, Praha 3,  

- Hobbycentrum Radotín s.r.o., IČ:3668363, K Cementárně 21, 153 00 Praha 5 – 

Radotín, 

- LPP Technik s.r.o., IČ: 25070061, Smetanova 193, 257 65 Čechtice, 

- Kobras spol. s.r.o., IČ: 18626980, Chlumecká 1502, 198 00 Praha – Kyje, 
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- TLAMKA s.r.o., IČ: 2413752, Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 129/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
schvaluje předloženou Aktualizaci dokumentů MAP týkajících se investičních a 
neinvestičních priorit z května 2018: 

- investiční priority MČ Praha-Libuš – seznam projektových záměrů, 

- neinvestiční priority MČ Praha-Libuš – seznam projektových záměrů. 

 

č. 130/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí zvýšený počet podaných přihlášek do mateřských škol zřizovaných 

městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2018/2019, 

2. schvaluje záměr navýšení kapacity předškolního vzdělávání o jednu třídu dětí a to 

stavebními úpravami prostor objektu MČ Klubu Junior na adrese Na Okruhu 395/1, 

142 00 Praha 4 – Písnice v co nejkratším možném termínu. 

 

č. 131/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje do Komise stavební a dopravy s účinností od 28. května 2018 p. Jaroslava 

Melichara, 

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

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

 


