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USNESENÍ RADY ze dne 28. 1. 2019 

 

č. 12/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol, základních škol a 

školních družin zřizovaných MČ Praha-Libuš o pololetních a jarních prázdninách dle přílohy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 13/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s podáním žádosti Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, 

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.  

 

 

 

č. 14/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na umístění kompaktní 

distribuční transformační stanice a zapojení do kabelové sítě 22 kV společnosti 

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 – Praha 5 na pozemky parc. č. 303/6, 1123/1 

a 1123/43, všechny v k.ú. Libuš. 

 

 

 

č. 15/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 213/2017 ze dne 9. 10. 2017,  

2. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a  stavební 

povolení z 11/2018, zpracovanou Ing. arch. Michalem Grošupem  na výstavbu nového 

rodinného domu RD v ulici Ke Kašně č.p. 137,  na pozemcích parc.č.. 752 a 753, oba 

v k.ú. Písnice pro stavebníka paní Vu Thi Tu, V Kálku 91/1,142 00 Praha 4 - Písnice 

v rozsahu 2 NP s plochou střechou, výška objektu 6,4 m, stávající přípojky IS, 

doprava v klidu řešena dvojgaráží v objektu RD,  

3. souhlasí s rozšířením vjezdu na 12,420 m a s připojením pozemku parc.č. 753 v k.ú. 

Písnice na místní komunikaci v ulici Ke Kašně za splnění podmínky, že stavbu nového 

vjezdu provede na základě objednávky stavebníka a na náklady stavebníka společnost 

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, která je 

zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ulice Ke Kašně“ a na dílo poskytuje záruku do 

  25. 10. 2021. 
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č. 16/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro spojené územní a stavební řízení na 

stavbu nového RD s dvěma bytovými jednotkami o 1 NP s valbovou střechou s výškou 

hřebene 5,27 m na pozemcích parc. č. 141 a parc. č. 142, oba v k.ú. Libuš, ulice K Novému 

sídlišti č.p. 178, vypracovanou Ing. Jiřím Červenkou v 07/2018 pro stavebníka a investora 

Edmunda Stauberta, Vršovická 796/37,  

101 00 Praha 10 – Vršovice. 

 

 

č. 17/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Ladislavem 

Doležalem, bytem Novomeského 690/6, 149 00 Praha 4 - Háje na uložení vodovodní, 

STL plynovodní a splaškové kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. 

Libuš, obec hl. m. Praha,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 18/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí umístit na pozemcích parc. č. 1059/1, 1119/1, 1122, 1123/87, 429/15, 439/3 a  

439/1, všechny v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy Městské části 

Praha-Libuš podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., 

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

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

odd. B, vložka 20623 ke stavbě pod označením „11010-080109, PROA INV8C A P4 

Chladírenská V rohu_HDPE”,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 19/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s obnovou kabelů NN na pozemcích parc. č. 978/7, 978/8, 977/4, 53/29, 53/2 a 

978/1, všechny v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš ke stavbě „Praha-Libuš, 

K Vrtilce, 8 RD, kVN“ pro investora PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 

za těchto podmínek: 

- křížení přes komunikaci K Vrtilce budou provedeny zásadně protlakem, 
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- výkopové práce budou provedeny nanejvýš šetrným způsobem k okolní vegetaci za 

dohledu soudního znalce v oboru ochrany přírody a krajiny Ing. Samuela Buriana, 

- dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu dodavatelem obnovy 

biokoridoru Ing. Petrem Komínkem, který je nositelem záruky za provedené dílo a 

následnou péči, 

- po dokončení všech prací budou dotčené pozemky oficiálně předány do správy MČ 

Praha-Libuš. Předání bude podmíněno kladným stanoviskem výše zmíněného soudního 

znalce. 

 

 

č. 20/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje udělení Plné moci Městské části Praha-Libuš panu Miloši Hájkovi, 

zajišťujícímu službu koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské 

části, k jednání s obyvateli městské části, uživateli a poskytovateli sociálních služeb, 

za účelem zajištění sociálních potřeb, a služeb na území MČ Praha-Libuš na období 

od 29. 1. do 31. 12. 2019.  

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této plné moci, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 21/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje stanovení priorit MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy pro období 2019-2022 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. pověřuje  místostarostu Tomáše Loukotu DiS.  podpisem dopisu a jeho odesláním 

odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy včetně seznamu požadavků 

s uvedenými prioritami investičních dotací do 15. 2. 2019. 

 

č. 22/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 – 9335972737 k  Pojistné smlouvě na pojištění 

majetku a odpovědnosti Region č. 1562030518, se společností Generali Pojišťovna, 

a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, zapsanou do obchodního 

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

výše pojistného o 15.579,- Kč/rok, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 


