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USNESENÍ RADY ze dne 3. 6. 2019 

 

č. 135/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí zápis z jednání vedoucích pracovních skupin v rámci Komunitního 

plánování rozvoje sociálních služeb v MČ Praha 12 konaného dne 15. 4. 2019 s 

informací, že nový Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období od roku 2021 

bude vytvářen v součinnosti obou městských částí. 

2. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do pracovních skupin připravujících 

Komunitní plán sociálních služeb Prahy 12 od roku 2021 a jmenuje do těchto skupin 

za členy:  

- zástupkyni starosty MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou za členku 

Pracovní skupiny pro rodinu a mládež (č. 1), 

- vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš Ing. Šárku Fruncovou 

Vlčkovou za členku Pracovní skupiny pro sociální začleňování (č. 4), 

- Koordinátora pomoci v oblasti sociální pro území MČ Praha-Libuš pana Miloše 

Hájka za člena Řídící skupiny a dále Pracovní skupiny pro seniory (č. 2) a 

Pracovní skupiny pro osoby se zdravotním a mentálním postižením (č. 3). 

3. schvaluje vstup městské části Praha-Libuš do procesu komunitního plánování 

sociálních služeb organizovaného městskou částí Praha 12 ve smyslu zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 

č. 136/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s  navrhovaným místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš na 

školní rok 2020/2021 ředitelkami škol takto: 

-  v ředitelnách jednotlivých mateřských škol ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2020    od 13 

hod do 17 hod, 

2. bere na vědomí stanovení místa a doby zápisu dětí do prvních ročníků základního 

vzdělávání ve školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2020/2021 řediteli 

škol takto: 

-  v Základní škole s RVJ v den 27. 4. 2020, 

-  v Základní škole Meteorologická v den 29. 4. 2020. 

 

 

č. 137/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně, Ke 

Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 6043796 v průběhu roku 2019, v souladu s §31, 

odst. 2, písm. d) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 

znění pozdějších předpisů k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a 
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oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost v celkové výši 95 

000,- Kč.  

 

 

 

č. 138/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Základní školy Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v průběhu roku 2019, v souladu s §31, odst. 2, 

písm. a) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů na: 

 údržbu vnějších a vnitřních prostor – malby, vyspravení oprýskání, zalištování, prahy 

(předpokládaná cena 120.000,- Kč), 

 výměnu zničeného lina u školní jídelny (předpokládaná cena 50.000,- Kč), 

 vybudování chladící jednotky v prostorách zázemí vývařovny (školní jídelny) pro 

ukládání bio odpadu (předpokládaná cena 120.000,- Kč). 

 

 

č. 139/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 

50/2, 142 00 Praha 4, IČ: 64583031, vedené u Městského soudu v Praze pod vložkou 

C 41114, na drobné dětské ceny v celkové výši 9 030,- Kč včetně DPH jako upomínka 

na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 

2019, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této smlouvy, která 

je nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 140/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části prostor v objektu Klubu Junior, Na 

Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice bezúplatně na dobu určitou od 8. 7. 2019 do 

12. 7. 2019 s panem Lukášem Kocourkem, Žárovická 1656, 190 16 Praha 9 – Újezd 

nad Lesy, IČ: 07518617, pro konání příměstského tábora „Staň se bubeníkem na/za 5 

dní!“ projektu „Bubny pro vás“, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 141/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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souhlasí s návrhem nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. 

m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

č. 142/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 2/2019 ze dne 28. 5. 2019 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 28. 5. 2019 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a PO zřízených MČ 

v celkové výši 315 168,24 Kč. 

 

č. 143/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí Přihlášku č. 751786755 na pojištění přívěsu Vezeko a Přihlášku č. 

751786766 na pojištění pracovního stroje - CFMOTO 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.  

 

 

č. 144/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

společností PRE distribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 

zapsanou v obchodním rejstříku vedenou u Městského soudu v Praze, sp. značka B 

10158 na umístění přípojky  NN  do pozemku parc. č. 990/8 v k.ú. Písnice ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 145/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, 

a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516 vedená u Městského soudu 

v Praze v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 10158 na přeložení 

podzemního vedení VN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 659/71, 

659/73 a 927/1 všechny v k.ú. Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 146/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

– Žižkov, IČO: 04084063 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623 na uložení sítě elektronických komunikací do 

pozemků parc. č. 659/71, 659/73, 925 a 927/1 všechny v k.ú. Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 147/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje tajemnicí Komise stavební a dopravy s účinností od 4. června 2019 paní 

Šárku Pichovou, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenování, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

 

 

č. 148/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Českou republikou - Hasičský záchranný 

sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 120 00 Praha 2 IČ: 70886288 na bezplatné 

zapůjčení digitálních radiostanic, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 149/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Dodávka zařízení a navýšení kapacity kuchyně v MŠ K Lukám 664, Praha-

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 akci „Dodávka zařízení a navýšení kapacity 

kuchyně v MŠ K Lukám 664, Praha-Libuš“ s firmou MASO-PROFIT s.r.o. 

Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9 IČ: 406 12 848 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2605 za cenu 914 183,-  Kč 

s DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 
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č. 150/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí č.j.  

P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16. 10. 2013 s nabytím právní moc 10. 7. 2014 na 

stavbu „Trasa  I.D metra v Praze, stavba  - provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo 

Písnice“ pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 

Praha 9 

2. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí na stavbu „Trasa  I.D metra v Praze, stavba  - provozní úsek I.D 

– Náměstí Míru – Depo Písnice“ na zasedání  Zastupitelstva městské části Praha-Libuš 

k  projednání 

 

 

 

 

č. 151/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předáním majetku - stavby vodovodního řadu v ceně 1 203 277,- Kč a 

kanalizačního řadu v ceně 623 469,55 Kč v ulici Hoštická v Písnici do majetku 

hlavního města Prahy,  

2. pověřuje místostarostu pana Tomáše Loukotu DiS. předložením návrhu na předání 

majetku stavby vodovodního a kanalizačního řadu do majetku HMP ke schválení na 

zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 152/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smluv o účtu s Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 

00 Praha 4, IČ : 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze oddíl B vložka 1171, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 153/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci aukce 

zjednodušeného podlimitního řízení na výběr dodavatele na elektrickou energii pro 

MČ a příspěvkové organizace, 
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2. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci aukce veřejné 

zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele zemního plynu pro MČ a příspěvkové 

organizace, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 154/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 17. 6. 

2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 155/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

ruší bod 2. usnesení RMČ č. 130/2019 ze dne 21. 5. 2019 na základě požadavku Pražské 

plynárenské Distribuce a.s. a nahrazuje ho tímto textem:  

 

schvaluje uzavření trojstranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se 

sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou  značkou B 10356 (budoucím 

oprávněným) a s panem Antonínem Dufkem a paní Jindřiškou Dufkovou ve SJM, bytem Na 

Jezerách 630/8, 14200 Praha – Libuš (investorem) na přeložení stavby plynárenského zařízení 

do pozemku  parc. č. 380 v k. ú. Libuš, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 156/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019034022 s firmou STINRE 

s.r.o., Jeremenkova 58, 147 00 Praha 4 - Braník IČ: 29008255 zapsanou v obchodním 

rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl C vložky 157 547na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce prostor České pošty s.p., č.p. 1 Libuš“, kterou se mění 

položky v rozpočtu a zvyšuje se cena díla o 37 079,20  Kč s DPH, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 157/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytovýchprostor č. 

2014084084 se společností EMAP s.r.o., se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 
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zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 102264 na pronájem části pozemku parc. č. 290/1v k. ú. Písnice ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


