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USNESENÍ RADY ze dne 11. 11. 2019 

 

č. 279/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu odměn Základní školy Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v průběhu roku 2019, v souladu s §32, odst. 3 

zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů ve výši 35. 000,- Kč. 

 

č. 280/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší své usnesení č. 138/2019 ze dne 3. června 2019, 

2. schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v průběhu roku 2019, 

v souladu se zákonem č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů na pořízení a technického zhodnocení hmotného 

dlouhodobého majetku a navýšení peněžních prostředků určených na financování 

údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost takto: 

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

(předpokládaná cena 120.000,- Kč) dle §31, odst. 2, písm. d), 

 výměnu zničeného lina u školní jídelny (předpokládaná cena 100. 000,- Kč) dle §31, 

odst. 2, písm. d), 

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

ukládání bio odpadu (předpokládaná cena 70. 000,- Kč) dle §31, odst. 2, písm. 

a). 

 
č. 281/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu a přesunem těchto 

finančních prostředků do Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334, 

142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 6043796, v průběhu roku 2019, v souladu s §30, odst. 4 

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

pozdějších předpisů ve výši 140. 000,- Kč, 

2. 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. a) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na pořízení hmotného dlouhodobého majetku a 

to na pořízení přístupového systému ke vchodu školy ve výši 140. 000,- Kč.  

 

č. 282/2019 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovacích smluv k vyplacení finančního daru v souladu s § 18, 

odst. 1, písm. e) a §89, odst. 2, písm. f) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění 

pozdějších předpisů v souvislosti s oceněním jejich přínosu k existenci Klubu Senior 

při městské části Praha-Libuš a to: 

- s paní Zdenou Prchlíkovou ve výši 3.500,- Kč, 

- paní Annou Mohylovou ve výši 2.500,- Kč, 

- paní Martou Holou ve výši 1.500,- Kč, 

2. schvaluje navýšení výdajové položky č. 5492 - "Dary obyvatelstvu" a současně 

snížení výdajové položky č. 5194  - "Věcné dary" v rámci stejného odvětví č. 3399 - 

"Ostatní záležitosti kultury - Péče o seniory" a stejné kapitoly HMP č. 06 - "Kultura a 

cestovní ruch", 

3. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem 

Darovacích smluv, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 283/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí podání žádosti Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 - Libuš o neinvestiční dotaci ze zdrojů MŠMT na poskytování primární prevence 

rizikového chování žáků ve škole pro rok 2020. 

 

č. 284/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na akci „Dodávka záchranného nafukovacího člunu s příslušenstvím“, 

2. rozhodla o zkrácení lhůty k podání nabídky z 10 na 7 dní v souladu se směrnicí MČ          

č. 1/2019 z důvodu termínu dodání do 20. 12. 2019,  

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

tohoto usnesení. 

  
č. 285/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti 3V Invest s.r.o., Libušská 060/100, 

Písnice, 142 00, Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným 

postupem na pozemcích parc č. 666/1 a 666/4 vše v k.ú. Písnice, změna funkce využití 

území ze VN na funkci OB – D, 

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

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 
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č. 286/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy navýšení kódu využití území v části pozemku parc. č. 

874/1 v k.ú. Libuš z F (1,4) na I (2,6) při využití podmíněného koeficientu podlažních 

ploch (KPPp) při zachování funkce SV. 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 

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

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 287/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy, změna funkce využití části pozemku parc. č. 874/1 v 

k.ú. Libuš, obec Praha o výměře cca 7 870,9 m2 ze ZP (park, historické zahrady a 

hřbitovy) na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo OB (čistě obytné) a/nebo OV 

(všeobecně obytné, to i na libovolnou kombinaci těchto funkcí. 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 pozemku 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. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 288/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy části pozemků parc. č. 293/7 v k.ú. Libuš o výměře 

přibližně 24 m2 a parc. č. 293/8 v k.ú. Libuš o výměře přibližně 8 m2 a to v části 

směrné tohoto územního plánu ve smyslu změny/ navýšení kódu využití území z F 

(1,4) na I (KPPp 3,2) při využití podmíněného koeficientu podlažních ploch (KPPp) 

při zachování funkce S. 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 pozemku a 



Strana 4 (celkem 7) 

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

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 289/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy, změna funkce využití území části pozemku parc. č. 

293/7 a 293/8 vše v k.ú. Libuš, obec Praha ze ZP (park, historické zahrady a hřbitovy) 

na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo OB (čistě obytné) a/nebo OV (všeobecně 

obytné, to i na libovolnou kombinaci těchto funkcí. 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 pozemku 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. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 290/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy části pozemků parc. č. 293/2  v k.ú. Libuš a to v části 

směrné tohoto územního plánu ve smyslu změny kódu míry využití části pozemku 

parc. č. 293/2 v k.ú. Libuš území z B (0,3) na D (KPP 0,8), při zachování funkce OB, 

dále pak změnu funkce využití části pozemku parc. č. 293/2 v k.ú. Libuš ze ZP na OB-

D a posunutí hranice historických jader 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 pozemku 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. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 291/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti CIB Rent Písnice s.r.o., 

IČ:03091104 se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 110 00 Praha 1 – Nové město o pořízení 

změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc č. 911/1, 
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911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/35, 911/34, 910/65, 910/1, 911/7, 910/64, 

910/63, 910/62, 910/61, 910/60, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/33, 913, 

921/13 vše v k. ú. Písnice (Náměstí Písnice). 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 pozemku 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. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

č. 292/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1.  považuje za předčasný předložený návrh společnosti CIB Rent Písnice s.r.o., IČ: 

03091104 se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 110 00 Praha 1 o pořízení změny územního 

plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc č.  910/1, 934/3, 910/53, 

910/51, 934/4, 934/58, 934/5, 934/6, 934/7, 934/8, 934/13 vše v k.ú. Písnice 

(Koncepční studie bydlení a sportoviště v ulici Na Okruhu). 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 pozemku 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. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 293/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení Akčního Plánu zlepšování procesu MA21 za rok 2018, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. schvaluje Akční plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2019, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 294/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku v podlimitním režimu na 

dodávku elektrické energie pod názvem „Sdružené dodávky elektrické energie pro 

městskou část Praha-Libuš, jejich příspěvkové organizace“ na období od 1. 1. 2020 do 31. 

12. 2021“ a to dodavatele Pražská energetika, a.s. IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, 100 

05 Praha 10,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí, které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 
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3. schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie se 

společností Pražská energetika, a.s. IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2405 

na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 295/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

dodávku plynu pod názvem „Sdružené dodávky zemního plynu pro městskou část 

Praha-Libuš, jejich příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ a 

to dodavatele Pražská plynárenská, a.s. IČ: 60193492, Národní 37, 110 00 Praha 1- 

Nové Město,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí, které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se 

společností Pražská plynárenská, a.s. IČ: 60193492, Národní 37, 110 00 Praha 1- Nové 

Město zaspanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, 

vložka 2337 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 
       

č. 296/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje projektovou dokumentaci na odstranění doplňkové stavby na pozemku parc.č. 

409/3 v k.ú. Libuš a na novou stavbu „Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš“  

na pozemcích parc. č. 409/3 a parc. č. 409/1 oba v k.ú. Libuš zpracovanou Ing. Arch. 

Danielem Dvořákem v 09/2019, 

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na výběr zhotovitele na akci „Přístavba garáží pro hasičskou techniku 

SDH Libuš“. 

 

č. 297/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje projektovou dokumentaci na odstranění stavby č.p.  376 v ulici Zahrádecká , 

Praha 4 - Libuš a na stavbu nové služebny městské policie Praha na pozemcích parc. č. 

753 a parc. č. 754 oba v k.ú. Libuš zpracovanou společností Anylopex plus s.r.o. 

v 02/2019, 

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na výběr zhotovitele na akci „Nová služebna Městské policie 

Praha“. 
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č. 298/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 25. 11. 

2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 299/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Advokátní kanceláří Dohnal &               

Bernard, s.r.o., Klokotská 103, 390 01 Tábor, IČO 01825666, DIČ: CZ01825666, 

zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 

21923 na právní služby týkající se Soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez 

uveřejnění (JŘBÚ) na akci Dostavba základní školy Písnice,  

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

součástí tohoto usnesení. 

. 

 


