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USNESENÍ RADY ze dne 24. 9. 2018 

 

č. 254/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s navýšením kapacity MŠ K Lukám, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš o 

celkem 56 dětí z 56 na 112 v plánované nové budově na stejné adrese, navýšení kapacity 

školní jídelny – vývařovny na hlavní budově ze 100 na 200 porcí a kapacitu plánované nové 

školní jídelny – výdejny z 0 na 56 porcí od 1. 9. 2019 Magistrátu hl. m. Prahy.  

 
č. 255/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření prolongačního Dodatku DOK-21 na dobu jednoho roku k pojistné 

smlouvě č. 400 018 617 na pojištění pojízdných strojů a zařízení v hodnotě 

18.299.465,- Kč s  Allianz pojišťovnou a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 471 

15 971 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1815, za roční 

pojistné ve výši 205.130,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku DOK-21, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 256/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení z důvodu snížení rezervovaného příkonu 

v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice s obchodní firmou 

PRE distribuce, a.s., se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: 

B 10158, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 257/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených 

Městskou částí Praha-Libuš, konaných v roce 2018, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá vedoucí OE ÚMČ Praha-Libuš pí Haně Vajnerové dodržovat Směrnici MČ 

Praha-Libuš č. 1/2013, která se řídí podle ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Každoročně předloží Radě 

MČ Praha-Libuš ke schválení plán kontrol příspěvkových organizací do 30. 11. 

příslušného roku na rok následující. 

 

č. 258/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávku osobního automobilu“ z důvodu nutnosti upřesnění specifikace technických 

parametrů veřejné zakázky,                                                                                                                                                                                                                                            

2.  schvaluje zveřejnění nové Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na akci „Dodávka osobního automobilu“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 259/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s uzavřením Mateřské školy Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha-Libuš, dne 

29. 10. 2018 a 30. 10. 2018 v době podzimních prázdnin z technických důvodů. 

 

č. 260/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společnosti PLASTOKNO s.r.o, 252 04 

Čísovice 72,  IČO: 26735377 zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 90461 na výměnu oken, parapetů 

vnitřních/venkovních, vchodových dveří  v objektu č.p. 100 v ulici Ke Kašně, Praha 4 

- Písnice, za cenu 189.790,92 Kč  včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 261/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem  vybudování zpevněné místní komunikace a parkovacích stání na 

pozemku parc.č. 428/1 v k.ú. Libuš v části definované GP č. 1642-367/2015 (pod 

parc.č. 428/33 v k.ú. Libuš) v majetku hl. m. Prahy, 

2. pověřuje místostarostku PaedDr. Jaroslavu Adámkovou jednáním na MHMP ohledně 

financování tohoto stavebního záměru, 

3. pověřuje odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš přípravou PD a jednáním 

na MHMP Odboru evidence  majetku ohledně výpůjčky části pozemku parc.č. 428/1 

v k.ú. Libuš k realizaci výše uvedeného záměru. 

 

č. 262/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí „Průběžnou zprávu o energeticky úsporných opatřeních v objektech 

Městské části Praha-Libuš“ předloženou firmou  ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 

852/10, 190 00 Praha 9 IČ: 27382052 za období 1. 9.2016 do 31. 12. 2017, 

2. bere na vědomí „Závěrečnou zprávu projektu energetických úspor v objektech MČ 

Praha-Libuš za období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2017“ 

předloženou firmou  ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, 
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3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Průběžné zprávy a Závěrečné 

zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

                                                                  

č. 263/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženou žádostí Jindřicha Halady, Na Losách 238/12, 142 00 Praha 4 

z hlediska vlastníka sousedního pozemku k realizaci dočasné stavby skladové haly na 

uskladnění zahradní a ostatní přidružené techniky na pozemku parc. č. 1006/40            

v k.ú. Písnice, 

2. doporučuje úpravu výšky a velikosti objektu a zároveň zvážit změnu umístění na 

pozemku parc.č. 1006/40 v k.ú. Písnice. 

 

č. 264/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy MČ Praha-Libuš 

předložený Magistrátem hlavního města Prahy, odborem evidence, správy a využití 

majetku na stavbu TV Libuš č. stavby 0088, název objektu komunikace IV č. objektu 

etapa 0009, 

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

součástí tohoto usnesení. 

č. 265/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost, se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 00005886, 

zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 847 na 

pronájem pozemků parc. č. 140,        parc. č. 163, parc. č. 857/3, parc. č. 863/4, parc. 

č. 873/95 a parc. č. 1138/3, vše v k.ú  Libuš v rámci stavby „Tramvajová trať 

Modřany-Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 266/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 2017104145 

v ZŠ Meteorologická s panem Pavlem Juhosem, bytem náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb s účinností od 1. 10. 2018 na dobu určitou do 30. 9. 

2019, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 267/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služby elektronického monitoringu          

(v systému GPSDozor) šesti vozidel v majetku MČ Praha-Libuš se společností TVL 

s.r.o., U Průhonu 1561/32, 170 00 Praha 7, IČ 26106191, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161155,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 268/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební 

řízení na stavbu „Řadové domy Libuš“  na pozemcích  parc.č. 390/1 parc. č. 390/10  

oba v k.ú. Libuš vypracovanou společností FASprojecT s.r.o. v 07/2018 pro 

stavebníka Ing. Radka Kutnara a Ing. Danielu Kutnarovou, bytem Na Losách 197/34, 

142 00 Praha 4,  

2. souhlasí s napojením nové komunikace budované v rámci  akce „Řadové domy 

Libuš“  na místní komunikaci v ulici Na Močále, na pozemku parc.č. 1141/1 v k.ú. 

Libuš, 

3. požaduje zřízení obratiště pro IZS na pozemku stavebníka,  

4. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace a elektro) do 

pozemku parc. č. 1141/1 v k.ú. Libuš ve správě MČ Praha-Libuš, 

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

s Ing. Danielou Kutnarovou a Ing. Radkem Kutnarem, oba bytem Na Losách 197/34, 

142 00 Praha 4,  

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

součástí tohoto usnesení. 

                                                                                     

č. 269/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí protokol o předání pozemku parc.č. 558/14 k. ú. Písnice o výměře 40 

m
2
, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku dobývací prostor z majetku HMP 

do majetku MČ Praha-Libuš předložený Magistrátem hlavního města Prahy, odborem 

evidence majetku, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 270/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 33/2018 až č. 38/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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č. 271/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s podáním žádosti mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha - 

Písnice 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. 272/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES – L 4/276 při ulici K Vrtilce“ 

s dodavatelem Ing. Petr Komínek, IČ: 70079901, Najdrova 2186, Roztoky zapsaný v  

živnostenském rejstříku vydaného MěÚ Černošice  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 „Kácení stromů a obnova biokoridoru 

ÚSES – L 4/276 při ulici K Vrtilce“ s dodavatelem Ing. Petr Komínek, IČ: 70079901, 

Najdrova 2186, Roztoky zapsaný v  živnostenském rejstříku vydaného MěÚ 

Černošice, za cenu 919 777,43 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 „Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES – L 

4/276 při ulici K Vrtilce“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


