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USNESENÍ RADY ze dne 5. 8. 2019 

 

č. 181/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4, 

120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše 

v k.ú. Libuš - změna kódu míry využití SV-B na SV-F, změna kódu míry využití OV-

B na OV-E, změna kódu míry využití OV-C na OV-D a přesunutí hranice 

„historického jádra bývalých samostatných obcí“. V současné době je na toto území 

pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti 

a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat 

podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými 

vlastníky pozemků a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které 

vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti a nikoliv 

po částech, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území schválením územní 

studie, 

3. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

 

 

č. 182/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4, 

120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 4/5, a 286/1 vše v k.ú. Libuš - 

změna kódu míry využití SV-B na SV-F, změna kódu míry využití OV-B na OV-E, 

změna kódu míry využití OV-C na OV-D a přesunutí hranice „historického jádra 

bývalých samostatných obcí“. V současné době je na toto území pořizována územní 

studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské části k 

připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost změn 

územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky pozemků a 

Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které vyplynou z pořízené 

územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti a nikoliv po částech, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území schválením územní 

studie, 

3. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 
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č. 183/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním STL plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 1155 v k.ú. Libuš, 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, k RD č.p. 368 na pozemku parc. č. 767 v k.ú. 

Libuš v ulici U Líhní,  

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

s paní Janou Volkánovou, U Líhní 368/8, 142 00 Praha 4 –Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 184/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

2014084084 ze dne 12. 8. 2014 se společností EMAP s.r.o., se sídlem K Vrtilce 317, 

142 00 Praha 4, IČ:  27178498, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 102264 na úpravu výměry užívaných prostor na 

pozemku parc. č. 290/1v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš na snížení 

výměry užívaných venkovních prostor z původních 23 m
2
 na 17 m

2
, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 3, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 185/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „INFO KOUT - Libuš“ z důvodu nedoručení žádné cenové nabídky, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí o zrušení veřejné 

zakázky malého rozsahu „INFO KOUT - Libuš“, které je nedílnou součástí usnesení.  

 

č. 186/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na pronájem vánočních dekorů na lampy veřejného 

osvětlení a jejich montáž a demontáž u společnosti MK-mont illuminations s.r.o., 

Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 25424769, zapsanou u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 17687  za cenu  120 803,- Kč bez DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 187/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. bere na vědomí  převod práv a povinností mezi společností DEVELOPMENT 

INDUSTRIES a.s., se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, 160 00 Praha 6 - Vokovice  

IČ: 28089898 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 15111 a společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na 

Dlouhém Lánu 408/27, 160 00 Praha 6 - Vokovice  zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307071, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 27. 9.2017 

se společností DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., se sídlem Na Dlouhém Lánu 

408/27, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ: 28089898 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15111 31 a se společností Velká 

Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 160 00 

Praha 6 zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 

vložka 307071, 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úschově finančních prostředků ze dne 

27. 9.2017 se společností DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., se sídlem Na 

Dlouhém Lánu 408/27, 160 00 Praha 6 - Vokovice IČ: 28089898 zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15111 31 a 

se společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, 

Vokovice 160 00 Praha 6 zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C vložka 307071, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 188/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výstavbu 

konstrukce na umístění reklamy na pozemku parc. č. 907/1 v k.ú. Písnice. Stavba není v 

souladu s nařízením č. 10/2016 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy). 

 

 

č. 189/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výstavbu 

nového rodinného domu zpracovanou společností Bízek Projekt s.r.o. v 05/2019 v 

ulici K Novému sídlišti  na pozemku  parc.č. 168/1 v k.ú. Libuš pro stavebníky 

Schwarz Václav, třída Přátelství 1993, Budějovické předměstí, 397 01 Písek a 

Schwarz Linhartová Eva, K Novému sídlišti 506/1, 142 00 Praha 4 - Libuš v rozsahu 

1NP se sedlovou střechou výška hřebene 5,05 m, nové přípojky IS, doprava v klidu 

řešena 2 PS na pozemku RD, 

2. souhlasí s uložením vodovodní, kanalizační a elektro přípojky do pozemku parc.č. 167 

v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

s investorem Schwarz Václav, třída Přátelství 1993, Budějovické předměstí, 397 01 

Písek a Schwarz Linhartová Eva, K Novému sídlišti 506/1, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
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4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

5. souhlasí s připojením pozemku parc.č. 168/1 v k.ú. Libuš na místní komunikaci v ulici 

K Novému sídlišti. 

č. 190/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 10/2019, provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 38/2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 191/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci  „Rekonstrukce topení 

v MŠ Mezi Domy“  s firmou S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3,  148 00 Praha 4 - 

Kunratice IČ: 18626467 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 1938, kdy se zvyšuje cena díla za nové dodatečné rozvody 

otopných těles v 2. NP o 115 005 Kč na 620 736,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 192/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí řešení pojistné události - vytopení části 2 pater objektu pavilónu C 

v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš,  

2. bere na vědomí vystavení objednávky na odstranění havarijního stavu podlahových 

krytin se společností Podlahy - Ladislav Orlich, IČ: 62897705, Šalounova 137, 149 00 

Praha 4 za cenu 545.227,- Kč s DPH. 

 

 

č. 193/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017054041  se společností 

UNIFROST servis s.r.o. IČ: 06175562, Vinařská 1861, 266 01 Beroun zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeného  Městským soudem v Praze pod spis. zn. C vložka 

277507 na veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně v ZŠ 

Meteorologická“, kterým se snižuje cena díla o 22.863,54 Kč s DPH za odsouhlasené 

méněpráce a vícepráce. 

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

součástí tohoto usnesení.  
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č. 194/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce předávací 

stanice tepla v MŠ Mezi Domy“ s firmou S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3,  148 

00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 18626467 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938, kdy se snižuje celková cena díla z 

1.943.638,- Kč na 1.666.790,- Kč s DPH z důvodů čerpání části vysoutěžené finanční 

rezervy, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 195/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu v rozpisu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019 č. 18/2019, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 


