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USNESENÍ RADY ze dne 3. 9. 2018 

 

č. 233/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
1. souhlasí s s uzavřením Směnné smlouvy s Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong 

bytem Šátalská 902/14a, 142 00 Praha-Libuš na směnu  pozemku parc. č. 59/15  v k.ú. 

Libuš o výměře 7 m
2
  ve vlastnictví MČ Praha-Libuš a pozemku parc. č. 59/23  v k.ú. 

Libuš o výměře 5 m
2
 ve vlastnictví Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong v ulici  

Šátalská, obec Praha s doplatkem za dohodnutou cenu 3 430,- Kč/ m
2
 schválenou 

usnesením zastupitelstva MČ č. 52/2015 ze dne 11. 11. 2015, 

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

směny ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 234/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje v souladu s protokolem o hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vypracování projektové dokumentace pro 

spojené územní a stavební řízení na rekonstrukci služebny městské policie, 

Zahrádecká 376/13, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a 

inženýrské činnosti “,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Anylopex plus, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 

1153/13, 150 00 Praha 5, IČ 24826651, vedenou u Městského soudu v Praze oddíl C 

vložka 177948 za cenu 337 590,00 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 235/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení Akčního Plánu zlepšování procesu MA21 za rok 2017, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje návrh Akčního plánu zlepšování procesu MA21 pro rok 2018, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 236/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 - 1562030518 (2018094172) k  Pojistné smlouvě na 

pojištění majetku a odpovědnosti Region č. 9335225067 (2018034032), s  Generali 

Pojišťovnou, a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO 61859869, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. B 2866, 

s účinností od 16. 10. 2018 na pojištění objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 

4, s navýšením o 6.790,- Kč/rok, 

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

součástí tohoto usnesení.  
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č. 237/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na výběr zhotovitele na akci „Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES – L 

4/276 při ulici K Vrtilce“, 
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 238/2018 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra - 10 priorit Libuše a Písnice 2018 a 

výsledky ověřovací ankety, 

2. bere na vědomí priority vzešlé ze Studentského fóra 2018, 

3. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš 10 priorit Libuše a Písnice 2018, 

4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš seznam priorit vzešlých ze Studentského fóra 2018. 

 

č. 239/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 

2. požaduje v příloze této vyhlášky vymezit místa na území MČ Praha-Libuš, kde by 

konzumace alkoholu byla zakázána dle přiložené přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

č. 240/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou žádostí na změnu kódu míry využití území ÚP hl. m. Prahy na  

pozemcích parc. č. 557/134  a   parc. č. 557/135 oba v k.ú. Libuš z OB-A na OB-C – 

čistě obytné,  

2. pověřuje Ing. Pavla Macháčka, zástupce starosty předložením žádostí k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 241/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 12. 9. 

2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 242/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností AGRO Jesenice u Prahy a.s., 

Vestecká 2, Hodkovice – Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany IČ: 46356657 zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2176 a přijímá dar ve 

výši 10.000 Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 243/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 244/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení ze sítí NN 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, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 245/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy s manžely Ing Vlastimilem Smolkou a Ing. 

Veronikou Smolkovou  bytem Šátalská 904/6, 142 00 Praha - Libuš na směnu 

pozemku parc. č. 59/20 v k.ú. Libuš o výměře 9 m
2
 ve vlastnictví MČ Praha-Libuš a 

pozemku parc. č. 59/2 v k.ú. Libuš o výměře 18 m
2
 ve vlastnictví manželů 

Smolkových v ulici Šátalská, obec Praha s doplatkem za dohodnutou cenu 3 430,- Kč/ 

m
2
 schválenou usnesením zastupitelstva MČ č. 52/2015 ze dne 11. 11. 2015, 

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

směny ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 246/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s požadavkem PVK a.s. na zokruhování vodovodního řadu mezi ulicemi Na 

Močále a Božejovická. 

 

č. 247/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavření Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení 

mezi MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš ze dne 27. 6. 2005, 
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2. ukládá zástupkyni starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit Dohodu na jednání 

Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 248/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků parc. č. 

10/1 o výměře 343 m2 definovaný GP č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m2 

definovaný GP č. 1666-108/2016, parc. č. 8/1 o výměře 1699 m2 všechny v k. ú. 

Libuš Bytovému družstvu Libuš, Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 

26452677 za cenu, kterou stanoví Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš dle 

znaleckého posudku:  

- pana Ing. Jana Beneše, za cenu 7.922.500,- Kč, 

- pana Ing. Milana Babického, za cenu 14.720.100,- Kč, 

- paní Ing. Dagmar Leebové, za cenu 7.671.100,- Kč, 

2. ukládá zástupkyni starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit Smlouvu na 

jednání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 249/2018 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LIMEX ČR, s.r.o., Vídeňská 744/2, 140 

00 Praha 4 IČ: 253 32 309 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 55 619 za cenu 126 026,00 Kč včetně DPH na 

výměnu podlahové krytiny včetně opravy podkladu v objektu Klubu Junior 2 NP, Na 

Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice jako součást stavebních úprav souvisejících 

s rozšířením kapacity MŠ Mezi Domy, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


