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USNESENÍ RADY ze dne 10. 12. 2018 

 

č. 331/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí podklady pro výroční zprávu Magistrátu hl. m. Prahy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji za všechny mateřské a základní školy zřizované městskou částí 

Praha-Libuš.  

č. 332/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí informaci o aktuálním počtu potřebných prostor na zajištění výuky v ZŠ 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, s výhledem na následující dva 

školní roky. 

 

č. 333/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce místních komunikací, 

Praha 4 – Libuš“, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 334/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 zapsaným v  živnostenském rejstříku 

vydaného MěÚ Černošice, kterým se snižuje cena díla na 919 547,53 Kč včetně DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 335/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje dle § 94 odst. 2, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha-Libuš 

s účinností od 1. 1. 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 336/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. jmenuje šéfredaktorkou časopisu U nás s účinností od 10. prosince 2018 paní Mgr. 

Hanu Kolářovou, 

2. jmenuje do Redakční rady časopisu U nás s účinností od 10.prosince 2018 tyto členy: 

pí Kateřinu Strakovou 

Mgr. Matěje Kadlece 
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pí Janu Leichterovou 

p. Kryštofa Štafla 

p.  Martina Zikeše  

Mgr. Kateřinu Tomešovou, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování. 

 

 

č. 337/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 338/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2018 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 339/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje Směrnici č. 1/2018 o použití Sociálního fondu s účinností od  

1. ledna 2019, 

2. pověřuje pana tajemníka Jindřicha Sochůrka jejím podpisem. 

 

 

 

č. 340/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 

PSČ 130 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, odd. 

B, vložka 20623, na základě zrealizované stavby nových rozvaděčů včetně  přípojky 

se sdělovacími kabely pod názvem: „16010-031702 RVDSL1610 PANR2885 MET“ 

na pozemcích parc. č. 140 a parc. č. 163, oba v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, 

svěřených do správy Městské část Praha-Libuš,  

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 341/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

revokuje usnesení RMČ č. 283/2018 ze dne 16. 10. 2018 bod 2 takto: 

 

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 
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61 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 

5290 na uložení kanalizačního řadu do pozemků ve svěřené správě MČ Praha-Libuš parc. č. 

516/1, parc. č. 517/4, parc. č. 529/6, parc. č. 529/9, parc. č. 529/18, parc. č. 529/22, parc. č. 

932/3, parc. č. 932/4 a parc. č. 961/9, všechny v k.ú. Písnice. 

 
č. 342/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s umístěním směrové tabule společnosti TAVOČER s.r.o., na pozemek parc. 

č. 557/53 v k. ú. Libuš, obec Praha ve svěřené správě MČ Praha-Libuš dle přílohy č. 1, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se společností TAVOČER s.r.o., se sídlem 

Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 66820 na pronájem 2 m
2
 

pozemku parc.č. 557/53 v k.ú. Libuš,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 343/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a splaškovou 

kanalizační přípojku na pozemku parc. č. 190/1 v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha s paní 

Lucií Kluzákovou, bytem Kolektivní 465/9, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 344/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene elektro přípojky 1 kV na 

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,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 345/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Mgr. Jiřím Koubkem, Mirotická 771/4, 142 

00 Praha 4 – Libuš,   

2. pověřuje pana místostarostu Ing. Pavla Macháčka podpisem této smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
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č. 346/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností DDD SERVIS, spol. s.r.o., 

Libušská 313/104, 142 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, vložka C 4092, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 347/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Saparia a.s., Libušská 319/126, 

142 00 Praha 4 – Písnice zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, vložka B 6159, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 348/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností  CIB RENT PÍSNICE s.r.o., 

Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 227515,               

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 349/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností  HEMI s.r.o., Písnické zahrady 

436, 142 00 Praha 4 - Písnice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, vložka C 52659,   

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

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 350/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Mgr. Hanou Kendíkovou a Ing. Alešem 

Kendíkem, oba bytem V Zákopech 527/20, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení.   
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č. 351/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Ing. Jánem Baginem, bytem V Zákopech 

508/24, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 352/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

opatřením č. 45/2018, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 353/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Janou Hofmanovou a Miroslavem Hofmanem, 

oba bytem K Mejtu 1, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 354/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o rozšíření účelu ponechané účelové dotace a žádost o 

změnu charakteru části ponechané účelové dotace na akci č. 80695 Rekonstrukce 

podlahy v tělocvičně Písnice na dodávku a osazení venkovních elektrických žaluzií na 

stropní okna tělocvičny, 

2. schvaluje žádost o změnu účelu ponechané účelové dotace na akci 80696 

Rekonstrukce střídaček TJ Sokol Písnice na akci č. 80882 Závlahový systém na hrací 

plochu fotbalového hřiště Písnice,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto žádostí, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 355/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí informaci o stavu využívání prostor ZŠ s RVJ, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - 

Písnice pro nadcházející školní rok 2019/2020, dle dopisu ředitelky Mgr. Blanky Chýlové ze 

dne 10. 12. 2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 356/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje vyjádření městské části Praha-Libuš k návrhu novely obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol a návrhu 

novely obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech 

mateřských škol,  

2. pověřuje místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem dopisu s 

vyjádřením, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 357/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě se společností Eurovia CS, a.s., Národní 

138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, vložka B 1561 na částku 50.000,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

č. 358/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na opravu motoru speciálního cisternového vozidla 

Tatra T 813 8x8 SLF 18000 pro SDH Libuš se společností LKW Petr Urban Říčany 

s.r.o., K Dálnici 329, 250 01 Světice, IČ: 28201922 vedenou v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 1320451 za celkovou cenu 240.328,- Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 


