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USNESENÍ RADY ze dne 25. 3. 2019 

 

č. 64/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

,,Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc.  č. 517/3 v k.ú. Libuš“ 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 Smlouvy o dílo na ,,Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc. 

č. 517/3 v k.ú. Libuš“ s firmou Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. IČ: 

03028666, Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice zapsanou v obchodním rejstříku vedený 

Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 34141, 

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

součástí tohoto usnesení. 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke Smlouvě o 

dílo s dodavatelem díla ,,Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc.  č. 517/3 v 

k.ú. Libuš“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

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

 

 

č. 65/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na akci „Vybudování fitparku Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 66/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2019 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 67/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš 

a Písnice,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit Dodatky ke zřizovacím 

listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a Písnice na zasedání ZMČ.  

 



Strana 2 (celkem 7) 

č. 68/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2017015007 se společností 

AQIK s.r.o., IČ: 27800385, Benátecká 1369, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, zapsaným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276121, kterým se 

mění příloha č. 1, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 69/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 

společností DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, 

Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, sp. Zn. B 15111 ke stavbě vodovodního a kanalizačního řadu včetně 

přípojek  k přilehlým nemovitostem na pozemcích parc. č. 53/19, parc. č. 53/20, parc. 

č. 52/1, vše v k. ú Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 70/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

,,Rekonstrukce předávací stanice tepla v MŠ Mezi Domy“,  

2. schvaluje obeslání účastníků výběrového řízení výzvou takto: 

 Komterm a.s, Bělehradská 17, 140 00 Praha 4  IČ: 26760738,  

 S.V.A. spol. s r.o ,  Pramenná 3, 148 00 Praha 4 -  Kunratice IČ: 18626467,  

 Regulus s.r.o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 - Modřany  IČ: 45317020, 

 Qteam, s.r.o., Kladská 3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 61466646,  

 Flexpex s.r.o., Jirečkova 17, 170 00 Praha 7 IČ: 01963961,  

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

tohoto usnesení. 

 

č. 71/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš do projektu: „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, 

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem „Souhlasů zřizovatele“, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 



Strana 3 (celkem 7) 

č. 72/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s umístěním HUP do pozemku parc.č. 767/1 k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš pro 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 a požaduje ho umístit na hranici pozemku jako součást oplocení. V 

případě, že bude nutný zásah do tělesa komunikace, 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.  

 

 

č. 73/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení „Napojení území STAR 

na metro D“, vypracovanou společností Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ing. 

Tomášem Podroužkem v 09/2018 spočívající v dopravním propojení území STAR v Dolních 

Břežanech s budoucím depem Písnice metra trasy D, úsek A1 a A2 v k.ú. Vestec u Prahy a 

k.ú. Písnice za těchto podmínek: 

 Doplnění PD o chodník a cyklostezku podél navržených pozemních komunikací (bod 11 

Souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Napojení území 

STAR na metro D“ na životní prostředí.), 

 Doplnění PD o prověření funkčnosti okružní křižovatky a celého terminálu autobusové 

dopravy (včetně P+R) u plánované stanice metra D Depo Písnice, a to po napojení 

komunikace A, která je součástí posuzovaného záměru (bod 13 Souhlasného závazného 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Napojení území STAR na metro D“ na 

životní prostředí.), 

2. souhlasí s umístěním výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1015/49 v k.ú. Písnice ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš za podmínky odkoupení celého pozemku za cenu obvyklou 

dle znaleckého posudku, 

3. souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Krajská správa 

Středočeského kraje, p.o., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném městským soudem V Praze oddíl Pr, vložka 1478, 

4. pověřuje místostarostu pana Tomáše Loukotu, DiS předložením Smlouvy na jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

5. souhlasí s vynětím pozemku parc.č. 1015/49 v k.ú. Písnice ze zemědělského půdního fondu 

na náklady budoucího kupujícího. 

č. 74/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženým stavebním záměrem na výstavbu nového rodinného domu na základě 

předložené studie z 02/2019 zpracovanou společností ARCHITEKTURE & DESIGN s.r.o. v 

ulici Betáňská č.p. 283  na pozemcích parc.č. 670 a parc.č. 671, oba v k.ú. Libuš pro 

stavebníky Duong Thi Tho, Pham Thanh Tung, Betáňská 315/15, 142 00 Praha 4 – Libuš 

v rozsahu 1 PP a 2 NP se sedlovou střechou výška hřebene 8,4 m, stávající přípojky IS, 

doprava v klidu řešena 3 PS na pozemku RD.  
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č. 75/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s  uložení optické sítě do pozemků ve svěřené správě MČ Praha-Libuš dle 

přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení v rámci změny stavby před 

dokončením: „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti se společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou č. B 3787 na zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš dle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 76/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

zásadně nesouhlasí se záměrem „Úprava pozemků parc.č. 934/28, parc.č. 934/77, parc. č. 

934/29, parc. č.933/3, všechny v k.ú. Písnice“ z těchto důvodů: 

 území se nachází v ochranném pásmu Modřanské rokle a na území je vymezen a 

chráněn celoměstsky významný systém zeleně se zvláštní ochranou vzrostlých dřevin, 

 došlo by k dlouhodobému zatížení lokality dopravou, hlukem a prachem, doprava 

zeminy je vedena trasou cyklotrasy a hojně využívanou trasou pro pěší, 

 došlo by k trvalému znehodnocení krajiny, 

Funkční plochy dle ÚP hl. m. Prahy ZMK (zeleň městská krajinná) a NL (nelesní 

zeleň) nepřipouští jakékoliv deponování zboží a materiálu. 

 dopravní obslužnost je možná pouze přes dočasnou komunikaci k hasičárně, která má 

podle platné smlouvy s majitelem pozemku půlroční výpovědní lhůtu a MČ nemůže 

garantovat její existenci po celou dobu požadovaného navážení zeminy a jiný přístup 

na dotčené pozemky je pro tento účel nepřípustný, 

 z projektové dokumentace není jasné, o jaký typ zeminy se jedná a zda-li splňuje 

limity pro obsah škodlivin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu dle tabulky 10.1 a 

ekotoxikologické testy dle tab. 10.2 dle přílohy vyhlášky. Nelze tedy předpokládat, že 

využití zeminy nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí. 

 jedná-li se o výkopovou zeminu, není jasné, zda splňuje všechny podmínky stanovené 

ust. § 3 odst. 5 a odst. 7 zákona o odpadech a může tak být považována za vedlejší 

produkt, 

 z projektové dokumentace není jasné, jak stavební práce na pozemku ulehčí jeho 

údržbu. 

 

č. 77/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci: ,,Rekonstrukce oplocení v ZŠ RVJ“,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 78/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci ,,Rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 79/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181 – III etapa-2 

fáze“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 80/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřizovaných 

MČ Praha-Libuš s účinností od 1. 4. 2019,  

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

Volebního řádu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 81/2019 

 

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 

AB Auto Brejla s.r.o., Písnické zahrady 439, 142 00 Praha 4 – Písnice,  IČ: 44265778 

, vedenou u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 6609 za cenu 345.169,44 Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 82/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 02/2019 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 02/2019 až č. 04/2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 83/2019 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřizovaných městskou 

částí Praha-Libuš na rok 2019.  

 

 

č. 84/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem zadání o Návrh na architektonické řešení rozšíření budovy ZŠ 

s RVJ, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh zadání o návrh na 

architektonické řešení rozšíření budovy ZŠ s RVJ  na zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš ke schválení. 

 

 

 

č. 85/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/1 ze dne 28. 2. 2019, kterým byla 

schválena realizace projektu „Přístavba mateřské školy K Lukám“, registrační číslo 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/ 17_053/0001304 v rámci Operačního projektu Praha – Pól růstu, 

2. souhlasí s realizací investiční akce „Přístavba mateřské školy K Lukám“ na pozemku 

parc. č. 557/21 v k.ú. Libuš, a to včetně jejího financování dle bodu č. 1 s tím, že bude 

s HMP uzavřena Smlouva o návratné finanční výpomoci,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením záměru investiční akce „Přístavba 

mateřské školy K Lukám“ a postupu jejího financování na zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš. 

 

č. 86/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje odeslání žádosti na Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,    110 01 Praha 

1 o dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na povinnou spoluúčast na 

projektu „Přístavba mateřské školy K Lukám“, registrační číslo 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/ 0001304 v rámci Operačního projektu Praha – Pól růstu 

ve  výši 50% z 10% celkových schválených nákladů na projekt, tj. 988. 913,- Kč na 

Hl. město Prahu, 

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

 

 

 

 

č. 87/2019 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním návrhu žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc na Hl. 

m. Prahu pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu „Přístavba 

mateřské školy K Lukám“ v rámci Operačního projektu Praha – Pól růstu (OP PPR), 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh žádosti o bezúročnou 

návratnou finanční výpomoc na Hl. m. Prahu na jednání Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš. 

 

č. 88/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 8. 4. 

2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


