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USNESENÍ RADY ze dne 16. 10. 2018 

 

č. 277/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s užitím znaku městské části Praha-Libuš, určeného na vyhotovení pohlednice 

městské části Praha-Libuš, pro pana Jana Reindla, Na Vyhlídce 1454, 349 01 Stříbro. 

 

č. 278/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na dodávku zásahových a ochranných pomůcek pro 

SDH Libuš se společností SDH plus, Radimovice 100, 463 44 Sychrov, IČ: 25027191, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 12960 za celkovou cenu 197.716,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 279/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 3. Q. 2018 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 
 

č. 280/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřeními č. 39/2018 a 40/2018, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 281/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro záměr 

„Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni v ZŠ Meteorologická 181, Libuš“, 

2. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče Ing. Pavla Nedbala,  

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Ing. Pavlem Nedbalem, Bělomlýnská 155/58, 

196 00 Praha 9 - Třeboradice, IČO: 741 470 56 na vypracování PD v rozsahu cenové 

nabídky ze dne 2. 10. 2018 za cenu ve výši 112 000,- Kč (uchazeč není plátcem DPH), 

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

tohoto usnesení. 
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č. 282/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nemá námitek k předložené  projektové dokumentaci vypracované Ing. Petrem 

Havlíčkem, Na Bílkách 858, IČO: 61919624 z 06/2018 pro dodatečné povolení 

stavebních úprav (nástavba a přístavba) objektu na pozemcích parc.č. 454 Písnice a 

parc. č. 456, oba v  k.ú. Písnice pro Hoang Thi Hang, Hoang Thi Lan a Phan Hoang 

Anh,  

2. bere na vědomí uložení přípojky inženýrských sítí (elektro) do pozemku parc. č. 453 

v k.ú. Písnice, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - 

elektropřípojky do pozemku parc. č. 453 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 283/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se záměrem stavby „ČSOV Ke Březině, zdvojení výtlaku, Praha 12, č. 

invest. akce 11M 8700“ společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., 

v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k územnímu řízení z 02/2018 

vypracovanou projektantem Ing. Jiřím Slámou Ph.D. za těchto podmínek: 

- po uložení kanalizačního řadu do pozemků ve svěřené správě MČ Praha-Libuš 

požaduje MČ opravit komunikace v celé šíři, 

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

společností Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 

Praha 1, IČ: 25 65 61 12 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze oddíl B, vložka 5290 na uložení kanalizačního řadu do pozemků ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš parc. č. 526/1, 517/4, 529/6, 529/9, 529/18 529/22. 923/3, 

923/4 a 961/9, všechny v k.ú. Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 284/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

řízení na stavbu „Rodinné domy Písnice“ na pozemcích parc. č. 767/2, parc. č. 767/3, 

parc. č. 835/32 a parc. č. 835/132, všechny v k.ú. Písnice vypracovanou Terezou 

Černou, bytem Pod hájem 310, 252 06 Měchenice v 07/2018 pro stavebníka 

BRETTON s.r.o., Bělčická 2841/13, 141 00 Praha 4, IČO: 452 75 149,  

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

pozemku parc. č. 767/1 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

se  společností BRETTON s.r.o., Bělčická 2841/13, 141 00 Praha 4, IČ: 452 75 149, 
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zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

9422, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 285/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s prodejem vozidla cisternové automobilové stříkačky ŠKODA 706 RTHP 

ASC 25 (RZ 1AN6791), 

2. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s panem Ing. Petrem Heroldem, bytem Gabčíkova 

11, 182 00 Praha 8, za cenu 50.000,- Kč včetně DPH, 

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

tohoto usnesení.  

 

 

č. 286/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností AGROFIM CZECH s.r.o., 

Průmyslová 2729, 440 01 Louny, IČ: 25010832, zapsanou v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíle C, vložka 11379 na realizaci zavlažovacího 

systému na hřiště v Písnici za cenu 293.160,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 287/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 288/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky s firmou dot. DesignStudio s.r.o., Hraniční 2253, 370 

06 České Budějovice, IČ: 62501691 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod oddílem C, vložkou 4720 na tisk 

kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2019 za celkovou cenu 62 890,- Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 289/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018054101 s firmou SYZA 

s.r.o., Třeběnice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ: 03567834 vedenou u Krajského 

soudu v Brně pod spisovou značkou C 85466 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš III etapa“, kterým se 

mění položky v rozpočtu bez dopadu na cenu díla, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 290/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s provedením stavebních úprav a změny užívání části objektu č. p. 317 v ulici 

K Vrtilce, Praha 4 - Písnice pro účely dodatečného povolení stavby v rozsahu dle 

projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Janou Šimánkovou, Mio architects 

s.r.o., se sídlem Vídeňská 340, 252 42 Vestec, 

2. požaduje dořešení legalizace stavebních úprav a změny užívání části objektu č. p. 317 

v ulici K Vrtilce, Praha 4 - Písnice na odboru výstavby Prahy 12.  

 

 

č. 291/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společnosti Window Holding a.s., Hlavní 456, 

250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506  na výměnu oken, parapetů 

vnitřních/venkovních, vchodových dveří  v objektu č.p. 1 v ulici Libušská, Praha 4 - 

Libuš, za cenu 104 118,88 Kč  včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 292/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených s užíváním 

vypůjčených prostor č. 2015054036 ze dne 5. 5. 2015 mezi Městskou částí Praha-

Libuš a Mateřskou školou Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice 

v Klubu Junior s účinností od října 2018, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 293/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 20150044023 ze dne 23. 

5. 2015 s příspěvkovou organizací Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy 

373, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944 na prostory v Klubu Junior,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením Dodatku č. 1 na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení. 

 

č. 294/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s připojením objektu nové hasičské zbrojnice Písnice, ulice Hoštická, parc. č. 960 v 

k.ú. Písnice na Pult Městského systému provozovaný Městskou policií hl. m. Prahy. 

 

 

č. 295/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Dodávka osobního automobilu“ a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Dodávka osobního automobilu“ s firmou  

OLFIN CAR s.r.o.,  Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, IČ: 60913312, vedenou u 

Městského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 6359, za cenu 324.704,- Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 296/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie 

maloodběratel s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 

4,  IČ: 27403505, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 10356 pro odběrné místo objekt nové hasičské zbrojnice  ul. 

Hoštická parc.č. 960 k.ú. Písnice, 

2 .  schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu včetně Dodatku 

ÚSPORA + s Pražskou plynárenskou a.s., Národní 37, 110 00, Praha 1 - Nové Město, 

IČ: 60193492, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2337 pro odběrné místo objekt nové hasičské zbrojnice  ul. Hoštická, 

parc.č. 960, k.ú. Písnice, 

3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
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č. 297/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním uměleckého díla - Zeměkoule do okružní křižovatky ulic 

Libušská a Kunratická spojka včetně vyznačení průběhu 50. rovnoběžky do chodníku 

na pozemku parc. č. 922/14 v k.ú. Písnice, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na umělecké dílo - Zeměkoule včetně vyznačení 

50. rovnoběžky do chodníku od uměleckého kováře Petra Poláka, K Vrtilce 23, 142 00 

Praha 4 – Písnice za celkovou cenu 300.000,- Kč bez DPH, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiří Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 
 

 

č. 298/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo se společností Kyrastav spol. 

s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, IČO: 02408112, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219287 na výstavbu 

hasičské zbrojnice Písnice, kterým se mění celková cena díla na 31 814 141,71 Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 


