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USNESENÍ RADY ze dne 30. 7. 2018 

 

č. 191/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje seznam požadavků MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy v roce 2019 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá Odboru správy majetku a investic odeslat Odboru rozpočtu Magistrátu 

hlavního města Prahy seznam požadavků na investiční dotace HMP v roce 2018 v  

termínu do 31. 7. 2018. 

 

č. 192/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí vydání potvrzení ve funkci ředitelek zřízených příspěvkových 

organizací Mgr. Ivany Koutné v MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - 

Písnice  a paní Ivany Sýkorové v MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – 

Libuš, na dobu určitou, na šestileté období, tj. od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024, na základě 

splnění podmínek automatického prodloužení „funkčního období“ v souladu s § 166 

odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v podobě 

neveřejné přílohy tohoto usnesení,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem obou potvrzení pro paní 

ředitelky, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 193/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje záměr podat žádost o dotaci ze 103. výzvy OP ŽP s cílem zajistit prevenci 

vzniku odpadu u obyvatel městské části Praha-Libuš. 

2. schvaluje rozsah připomínkované projektové dokumentace pro realizaci projektu 

„Neplaťte za bioodpad – Kompostujte sami! II“ zpracované osobou samostatně 

výdělečně činnou panem Bc. Tomášem Maňasem, bydlištěm Ctěnická 695/13, 190 00 

Praha 9, IČ: 73725676, vedeným v ŽR na ÚMČ Praha 9, s kumulativním rozpočtem 

předpokládaných nákladů do max. výše 1.690.000,- Kč s DPH vč. položkového 

rozpočtu pro zpracování žádosti o dotaci,  

3. schvaluje výběr zpracovatele žádosti, jejího podání, dotačního managementu, 

zpracovatele závěrečného zprávy a monitorovacích zpráv v období udržitelnosti 

projektu objednávky na zpracování a podání žádosti o dotaci ze 103. Výzvy OP ŽP na 

prevenci vzniku odpadů pro podání projektu „Neplaťte za bioodpad – Kompostujte 

sami! II“, za celkovou cena soubor služeb ve výši 85.100,- Kč bez DPH (není plátcem 

DPH).   

4. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se zpracovatelem žádosti na její podání, dotační 

management, závěrečnou a monitorovací zprávy projektu „Neplaťte za bioodpad – 

Kompostujte sami! II“ do 103. Výzvy OP ŽP na prevenci vzniku odpadů s osobou 

samostatně výdělečně činnou panem Bc. Tomášem Maňasem, bydlištěm Ctěnická 

695/13, 190 00 Praha 9,  IČ: 73725676, vedeným v ŽR na ÚMČ Praha 9 za celkovou 

cena soubor služeb ve výši 85.100,- Kč bez DPH (není plátcem DPH).   
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5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

6. 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 „Neplaťte za bioodpad – Kompostujte sami! II“. 

7. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

č. 194/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017104142 ze dne 1. 11. 2017 

s dodavatelem Hanou Humlovou stavební a zemní práce, Višňová 1367/9, 268 01  

Hořovice,  zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem 

v Hořovicích IČ: 61688282 na prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce 

kamenné zdi na pozemku parc. 517/3 v k.ú. Libuš“, kterým se prodlužuje dokončení 

díla do 31. 7. 2018, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou 

součástí usnesení. 

 

č. 195/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2018 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

č. 196/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o správě webových stránek městské části Praha-Libuš 

s Ing. Stanislavem Marešem, Švihovská 550/23, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 197/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí uzavření objednávky na bourací práce a výstavbu nových  komunikací pro 

pěší na pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 

138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924  vedenou u Městského soudu v Praze, pod spisovou 

značkou B 1561 za cenu 186 149,61 Kč bez DPH.  

 

č. 198/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí uzavření Dodatku DOK-20 (2018074150) na pojištění zahradního traktoru 

STIGA PARK PRO 740 IQX s mulčovací hlavou EL 125 QF k pojistné smlouvě č. 400 018 
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617 - pojištění pojízdných strojů a zařízení s pojišťovnou Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 

00 Praha 8, IČ: 471 15 971 zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

1815, s navýšením o cenu 2.149,- Kč/rok.  

 

 

č. 199/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výpověď Pojistné smlouvy č. 0010396020 (2007104095) o pojištění 

majetku MČ – budova Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4, s ČPP a.s., Vienna 

Insurace Group, Pobřežní 665/23, Praha 8, IČO: 63998530, zapsanou do obchodního 

rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433, k datu 15. 10. 

2018, 

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

tohoto usnesení.  

 

 

č. 200/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením elektro přípojky k pozemku ve vlastnictví Lucie Kluzákové, 

bytem Kolektivní 465/9, 142 00 Praha 4 - Libuš, do pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. 

Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení 

elektro přípojky do pozemku parc. č. 190/1 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. 201/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1146 v k.ú. Libuš ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy panu Robertu Čihákovi, bytem Dobronická 281/20, 142 00 Praha 4 - Libuš , neboť pan 

Čihák má zajištěn dostatečný přístup a příjezd ke své nemovitosti. 

 

 

č. 202/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Písnice, ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy, svěřená správa MČ Praha-Libuš panu Vladimíru Strhanovi, bytem Hoštická 

207/25, 142 00 Praha 4 – Písnice. 
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č. 203/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu Hl. m. Prahy spočívající na 

pozemcích  parc. č. 928, parc. č. 929, parc. č. 930, část parc. č. 922/14, část parc. č. 

910/67, všechny  v k. ú. Písnice ve vlastnictví společnosti GOLF Style s.r.o., 

spočívající ve změně funkčního využití plochy z TVV - vodní hospodářství a NL-

zeleň nelesní na SV všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území D, dle 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,   

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 204/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu Hl. m. Prahy na pozemcích  

parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10, oba v k.ú. Libuš z využití OB-B a OB-C (čistě obytné) 

na ZP (zeleň parková), 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 205/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 30/2018 a č. 31/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

č. 206/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce č. 2017085121 

„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, 

ulice BOŽEJOVICKÁ“ se společností WALCO CZ, spol. s r.o., se sídlem Dobronická 

1256, 148 00  Praha 4, IČ: 25640623 z důvodu snížení celkové ceny díla o 30 tis. Kč,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 207/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje uzavření objednávky na havarijní kácení 25 stromů v biokoridoru L4/276 při ulici 

K Vrtilce s Ladislavem Kejhou, Malostranské náměstí 271/2, 118 00 Praha 1, IČ: 15079562 

za celkovou cenu 159 200,- Kč bez DPH.  
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č. 208/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Oplocení dětského hřiště v ulici V Rohu “ s dodavatelem OMNIJET STAVBA 

s.r.o. IČ: 27393178 Pražská 8/530, 102 00, Praha 10 zapsanou v   obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 110476 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 Smlouvy o dílo na akci „Oplocení dětského hřiště v ulici K 

Lukám“ s dodavatelem OMNIJET STAVBA s.r.o. IČ: 27393178 Pražská 8/530, 102 

00, Praha 10 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

odd. C, vložka 110476, za cenu 127 050,- 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 dílo s dodavatelem díla „Oplocení dětského hřiště v ulici V Rohu“ 

pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

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

 

 

č. 209/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664,  

142 00 Praha-Libuš o dotaci EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 

(OP VVV, MŠMT) výzvě č. 02_18_64 Šablony II v navázání na Šablony I.  

 

 

 

č. 210/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství Městské části Praha-Libuš  

- vstup do Klubu zřizovatelů „Měst vzdělávání“, zajišťovaného společností EDUin, 

o.p.s., Veslařský ostrov 62, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 24706370, zapsanou 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vedenou pod spisovou značkou O 

738, k datu 1. 8. 2018,  

2. schvaluje uhrazení členského poplatku souvisejícího s členstvím městské části Praha-

Libuš v Klubu zřizovatelů „Měst vzdělávání“ ve výši  

9.000,- Kč bez DPH na dobu 1 roku,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 211/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostoru v přízemí objektu „Klub Junior“, Na 

Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, bezplatně na dobu určitou ode dne 26. 9. 

2018 do 31. 1. 2019 pro spolek „Rodinné centrum Kuřátko, z. s.“, se sídlem 

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 26593084, a to výhradně za účelem 

zajištění série vzdělávacích kurzů pro matky/rodiče pro zlepšení šancí při jejich 

návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 212/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese 

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, na část prostor „Klubu Junior“, bezplatně, 

na dobu určitou od 13. do 24. srpna 2018 se Základní školu 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 60437910, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 213/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s 

Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,  IČO: 

27403505, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 10356 na přeložku plynárenského zařízení při rekonstrukci ulice 

Libušská,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 214/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodání nábytku pro novou třídu MŠ Mezi 

Domy na detašovaném pracovišti, Na Okruhu 395, 142 00 Praha 4 – Písnice s firmou 

Benjamín s. r. o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ: 25523414, zapsanou u 

Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 2984 za cenu 360. 915, Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 215/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy K Lukám, 

K Lukám 664/1a, 142 00 Praha-Libuš, k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování údržby a oprav majetku, konkrétně na opravu a údržbu původních prostor 

prádelny, mandlovny a sociálních zařízení pro kuchyň, úklid a učitele v celkové výši 80.000,- 

Kč.  

č. 216/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výměnu podlahové krytiny včetně opravy 

podkladu v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 ve 4 třídách jako 

součást stavebních úprav souvisejících s rozšířením kapacity školy s  Petrem 

Augustou, Dukelských hrdinů 469/25, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaným 

v živnostenském rejstříku vedeném na Živnostenském odboru ÚMČ Prahy 7  IČO: 

71536361, za cenu 184 149,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 217/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje: 

  navýšení celkové rejstříkové kapacity Mateřské školy Mezi Domy, Mezi 

Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice ze 137 dětí na 165 dětí,  

  navýšení kapacity školy na druhém místě výuky na adrese Na Okruhu 395/1, 

142 00 Praha 4 – Písnice, z 25 na 53 dětí, 

  navýšení kapacity školní jídelny/výdejny na tomto pracovišti Na Okruhu 

395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, z 28 porcí na 56 porcí  

 s podmínkou kladného vyjádření Hygienické stanice hl. m. Praha.  

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 218/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Romanem Hajdou, Buková 115, Rožmitál pod 

Třemšínem, IČO: 45088691, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném na 

Živnostenském odboru MÚ v Příbrami na stavební práce v MŠ K Lukám, K Lukám 

664, 142 00 Praha 4 – Libuš dle cenové nabídky za cenu 277.620,91 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 219/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

úpravy v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4 - Písnice“ za účelem zřízení 

nové třídy MŠ Mezi Domy, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


