
USNESENÍ RADY ze dne 18. 2. 2019

č. 23/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Centrál Group Košíře a.s., Na

Strži 1702/65 140 00 Praha 4 — Nusle, IČ: 276 46 297 zapsanou V obchodním

rejstříku, vedeného Městským soudem V Praze oddíl B, vložka 11471,

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

tohoto usnesení.

č. 24/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí s umístění přípojky NN do pozemku parc.č. 767/1 V k.ú. Písnice k RD č.p.

165/3 ulice Ke Kašně za podmínky, že výkopové práce budou provedeny

V nezpevněném pásu mezi chodníkem a oplocením RD. V případě, že bude nutný

zásah do zámkové dlažby, je nutné, aby tuto práci provedla na základě objednávky

investora a na náklady investora 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,

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

slng. Soňou Gondolánovou, na přípojku NN do pozemku parc. č. 767/1 vk. u.

Písnice,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 25/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje návrh hodnotící komise na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku ve

zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 -

Libuš“ V souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 29. l. 2019, a to společnost

WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, zapsaná

V obchodním rejstříku vedeného Městským soudem V Praze oddíl C, vložka 57207,

2. rozhodla o výběru dodavatele kveřejné zakázce podlimitního režimu na stavební

práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce

místních komunikací, Praha 4 — Libuš“ V souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze

dne 29. 1. 2019, a jako dodavatele vybrala společnost WALCO CZ spol. s r.o. IČ:

25640623, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, zapsaná V obchodním rejstříku

vedeného Městským soudem V Praze oddíl C, vložka 57207,

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru

dodavatele, které je nedílnou součástí usnesení,
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schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil vrámci veřejné

zakázky „Rekonstrukce místních komunikací Praha 4 - Libuš“ Ve výši 14.250574,-

Kč bez DPH,

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností WALCO CZ spol. sr.o. IČ:

25640623 Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 zapsaná V obchodním rejstříku vedeného

Městským soudem V Praze oddíl C, vložka 57207,

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

součástí usnesení,

schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a pana Bc. Petra Borského, které jsou

nedílnou součástí tohoto usnesení,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.

č. 26/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 557/25 vk. ú. Libuš se

společností JCDécauX, Městský mobiliář, spol. s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží

678/25B, 186 00 Praha 8, IČO: 45241538, zapsanou V obchodním rejstříku, vedeného

Městským soudem vPraze oddíl C, vložka 6401 za účelem umístění městského

mobiliáře — přístřešku MHD (zastávka Mílová) včetně elektro přípojky,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 27/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 47,94 m2 V areálu Mateřské školy

Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 — Libuš paní Petře Lehovcové,

—súčinností od 1. 7. 2019 na dobu určitou jednoho roku

za měsíční nájemné ve výši 10 779,- Kč bez služeb spoj ených s užíváním bytu,

schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2015064093 s paní Petrou

Lehovcovou,_nadobu určitou od 1. 7. 2019 do

30. 6. 2020,

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

tohoto usnesení.

č. 28/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí přihlášku č. 751619002 do Skupinové pojistné smlouvy AUTOFLOTILY

č. 898201286 na pojištění vozidla Škoda Fabia Combi s Allianz pojišťovnou, a.s., Ke Štvanici

656/3, 186 00 Praha 8, IČ 471 15 971, zapsanou u Městského soudu V Praze, pod spisovou

značkou B 1815, za cenu 7.409,- Kč/rok.

č. 29/2019
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Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie

maloodběratél 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 policejní služebny V ul.

Zahrádécká, č. p. 376, Praha 4 — Libuš,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 30/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

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

stavbu nového RD o 1 NP se sedlovou střechou s výškou hřebene 5,4 m na pozemcích parc. č.

157 a parc. č. 158 oba V k.ú. Libuš ulice Meteorologická č.p. 156 vypracovanou lng.

Jaroslavem Hlavničkou V01/2019 pro stavebníka a investora pana Tomáše Tichého,

E. 31/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro dodatečné povolení stavby „Přístavba a

nástavba stávajícího objektu RS E2, areál SAPA, Libušská 319/126, Praha-Libuš parc. č. 882

V k.ú. Písnice“ vypracovanou projektovou kanceláří Pavel Zéťka V 12/2018 pro stavebníka a

investora společnost HOANGANHCZ s.r.o., Na Suchých 212, 252 50 Vestec, okr. Praha-

západ.

E. 32/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

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

na akci „Dodávka osobního automobilu“,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 33/2019

Rada mEstské části Praha-Libuš:

1. souhlasí sDodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných

Městskou částí Praha-Libuš,

2. ukládá pánu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na nejbližším zasedání

Zastupitelstva městské části Praha-Libuš tyto Dodatky ke zřizovacím listinám

příspěvkových organizací.
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E. 34/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

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

akci „Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc. E. 517/3 v k.ú. Libuš“,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 35/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. nesouhlasí s předloženým návrhem paní Mgr. Kateřiny Horákové, Ph. D. a pana ing.

Petra Horáka Ph. D.,—0 pořízení změny

územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemku parc. č. 401/2 v k.ú.

Libuš ze ZP — zeleň parková na OB - čistě obytné,

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti kprojednání na

Zastupitelstvu MC Praha-Libuš.

E. 36/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení

kpozemkům parc. č. 932/3 a 932/4 oba v k. ú. Písnice, obec Praha se společností

Pražská plynárenská Distribuce, as., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 274 03 505,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

10356,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 37/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce spaní Mgr. Janou Kaněrovou, bytem

_sbormistryní „Ženského komorního sboru

Libuše,), na výpůjčku nebytových prostor v přízemí budovy ÚMČ Praha-Libuš,

K Lukám 664, 142 00 Praha 4- Libuš s účinností od 18. 2. 2019 na dobu neurčitou,

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

součástí tohoto usnesení.

E. 38/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Výzvu kpodání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:

„Rekonstrukce prostor Ceské pošty s.p. v ulici Libušská 1/204, Praha 4 - Libuš“,
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2. schvaluje obeslání účastníků výběrového řízení výzvou:

Renastav sro IČ: 26735580, Strakonická 37, 159 00 Praha 5

Syza sro IČ 03567834, Třeběnice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic

Stinre sro. IČ: 29008255 Jeremenkova 58, 140 00 Praha 4

Avelon sro IČ: 62917811, Zoubkova 2062/7, 150 00 Praha 5

Dudystav sro IČ: 28118804, Olšova 2065/13, 373 16, Dobrá Voda u Českých

Budějovic, se kterými máme z minulosti dobré zkušenosti,

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

tohoto usnesení.

V
V
V
V
V

č. 39/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

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

akci „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně v ZŠ Meteorologická“,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 40/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o napojení na Poplachový monitorovací systém Hlavního

města Prahy se Správou služeb hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací, se

sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 70889660 objektu nové hasičské

zbrojnice Písnice, ulice Hoštická, č.p. 701, Písnice,

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

tohoto usnesení.

č. 41/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím za rok 2018, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

2. pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím za rok 2018 a jejím zveřejněním.

č. 42/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje podání tří žádostí o dotaci z rozpočtu HMP kapitola 10 - rezerva pro MČ na

rok 2019 takto:

- „Rekonstrukce zahrady MŠ K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš,

- „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00

Praha 4 — Libuš“,

- „Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00

Praha 4 _ Libuš“,
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2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Žádostí, které jsou

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 43/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí spředloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební

řízení na stavbu „Viladům V Koutě č.p. 273/30, Praha-Libuš na pozemku parc.č.

434 V k. ú. Libuš vypracovanou V 11/2018, revidovanou V 02/2019 společností

Architekti ADIKON s.r.o., Plavecká 8, 128 00 Praha 2 odpovědný projektant Ing.

arch. Michal Šmolík pro stavebníka—

Č: 07147929,

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

pozemku parc. č. 439/2 V k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš,

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

se společnosti V Koutě sro V Koutě 273/30, 142 00 Praha 4 - Libuš IČ: 07147929

zapsanou V obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem V Praze oddíl C, vložka

295402,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 44/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015054032 na tisk časopisu U

nás se společností "dot. DesignStudio", spol. s r.o., Hraniční 2253, 370 06 České

Budějovice, IČ: 62501691, zapsaná u Krajského soudu V Českých Budějovicích,

Spisová značka C 4720, kterým se prodlužuje smlouva o dva roky,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 45/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Wimbau s.r.o., Dobronicka 1257,

148 00 Praha 4 — Kunratice,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 46/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí hodnocení ředitelky Základní škola s rozšířenou výukou jazyků se

sídlem L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — PísniceĚkteré dne 31. 7.

2019 končí šestileté období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky této

příspěvkové organizace, které je uvedeno V příloze č. 2 k důvodové zprávě,

2. schvaluje:
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a) na základě možnosti dané zřizovateli školy §166 odst. 3 větou první zákona

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlášení konkursního řízení

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou

výukou jazyků se sídlem L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice,

b) text inzerátu, kterym se vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace: Základní škola as rozšířenou výukou jazyků se sídlem L.

Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice, jehož znění je uvedeno V příloze č. 2 tohoto

usnesení,

3. odvolává s ohledem na vyhlášení konkursu v bodě 2. tohoto usnesení a ve vazbě na

§166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola

s rozšířenou v 'ukou jazyků se sídlem L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 — Písnice

_kposlednímu dni šestiletého období, tj. ke dni 31. 7. 2019,

4. poveruje Ing. Lenku Koudelkovou podpisem vyhlášení konkursního řízení a odvolání

z vedoucího pracovního místa ředitelky školy, která jsou nedílnou přílohou č. 1 a 2

tohoto usnesení,

5. ukládá místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit Radě MČ Praha-Libuš návrh

na zřízení konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace dle bodu 3 tohoto usnesení, jmenování

předsedy a dalších členů této komise,

6. ukládá místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit Radě MČ Praha-Libuš návrh

na jmenování konkursní komisí doporučeného kandidáta na pracovní místo

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace dle bodu 3 tohoto usnesení, a to na základě

vysledku konkursního řízení,

7. konstatuje, že příloha č. 1 důvodové zprávy a příloha č. 1 usnesení nejsou určeny

ke zveřejnění.

Strana 7 (celkem 8)



Strana 8 (celkem 8)


