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USNESENÍ RADY ze dne 2. 12. 2019 

 

č. 305/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Česká 

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

Žižkov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, 

vložka 20623, na základě zrealizované stavby umístění nové trasy podzemního 

sdělovacího vedení pod názvem: “11010-072893 RVDSL1831_A_A_PANR601-

PANR1HR_OK “na pozemku parc. č.  140 v k.ú. Libuš, obec Praha, svěřeného do 

správy Městské části Praha-Libuš,  

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

součástí usnesení.  

 

č. 306/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s doplněním směny pozemků v rámci realizace veřejné prospěšné stavby 

„Tramvajová trať Modřany – Libuš” a to parc.č. 2380/152, parc.č. 2380/88, parc.č. 2380/89    

a parc.č. 2378/3 všechny v k.ú. Kunratice ve spoluvlastnictví fyzických osob (Kula Jaroslav 

Ing., Matulová Pavla, Melzmufová Marie, Myslík Raimund, Tylingr František, Ungrová 

Zdenka Ing., každý id. 1/6) za  pozemek parc. č. 873/46  v k.ú. Libuš ve vlastnictví hl. m. 

Praha.  

 
č. 307/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

2017114160 ze dne 8. 12. 2017 s Českomoravským svazem chovatelů poštovních 

holubů, z.s., se sídlem Vančurova 3125/54, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 266 60 041, 

zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 

10374 na pronájem nebytových prostor nacházející se v objektu č.p. 1 Libuš, ulice 

Libušská, 142 00    Praha 4 - Libuš, na pozemku parc. č. 466 v k.ú. Libuš, obec Praha 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2023, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 308/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor                

č. 2017114161 ze dne 7. 12. 2017 se spolkem KPM Křížem Krážem, z.s., V Rohu 

722/6, 142 00 Praha 4 - Libuš, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl L, vložka 9972 IČ: 693 45 562 na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 
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31. 12. 2021 na užívání vymezené části v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1,     

142 00 Praha 4 – Písnice, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 309/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností O2 Czech Republic a.s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle  IČO: 60193336, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 

na telefonní kabinu umístěnou na adrese Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, na 

pozemku parc. č. 517/3 v k. ú. Libuš za cenu 1.210,- Kč s DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 310/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor               

č. 2017114162 a Dodatku č. 1 č. 2018064136 se spolkem Rodinné centrum Kuřátko, 

z. s. se sídlem Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12731, IČ: 265 93 084 

na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na užívání části objektu Klubu Junior, 

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 
č. 311/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s rekonfigurací základnové stanice P4PSN společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. umístěné na ZŠ s RVJ, L.Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice z těchto 

důvodů: 

- prováděné stavební úpravy související s výměnou příhradového stožáru vyžadují 

manipulaci s tepelnou izolací obvodového pláště objektu.  Investice do zateplení 

objektu je v době udržitelnosti EU projektu až do 11/2020, 

- probíhá příprava architektonické studie na přístavbu ZŠ s RVJ. 

 

č. 312/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí se směnou pozemků parc.č. 2372/31, parc.č. 2372/34, parc.č. 2372/35, parc.č. 

2372/36 a  parc.č. 2372/87 všechny v k. ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti EUROPA 

AGENTUR, spol. s.r.o. za pozemky parc.č. 804/13 v k.ú. Kunratice, pozemek parc.č. 428/6 

v k.ú. Libuš a pozemek parc.č. 1859/306 v k.ú. Kamýk ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodů 
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územní rezervy na obchvatovou komunikaci Písnice a územní rezervy na výstavbu nové 

základní školy. 

 

č. 313/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 649 49 681 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, 

na základě zrealizované stavby podzemního vedení komunikační sítě pod označením 

„Připojení objektů FTTS Praha 4 – 3. Stavba na síť TMCZ ” na pozemcích parc. č. 

1122,  parc. č. 439/1, 439/3 a 429/15 všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha-Libuš,  

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 314/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Modernizace plynové kotelny ZŠ Meteorologická“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 315/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Dodávka záchranného nafukovacího člunu s příslušenstvím“ 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 na „Dodávka záchranného nafukovacího člunu                      

s příslušenstvím“ s firmou SP Praha s.r.o, Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11 IČ: 267 14 

591 zapsanou v obchodním rejstříku vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

89108 za cenu 323 636,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 316/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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souhlasí s podáním žádosti Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 - Libuš o neinvestiční dotaci do Rozvojového programu na podporu vzdělávání 

cizinců ve školách z MŠMT pro rok 2020. 

 

 

č. 317/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s vrácením finančních prostředků dotčených rekonstrukcí mzdového účetnictví za 

rok 2018 do Fondu odměn Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 

4 - Libuš v roce 2019 v celkové výši do 66. 000,- Kč. 

 

 

č. 318/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 

jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaných městskou částí Praha-Libuš, 

které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka úřadu městské části Praha-Libuš Ing. Jindřicha Sochůrka 

zveřejněním schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů, kterou jsou 

přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

 

č. 319/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Dodatek č. 3 Pravidel pro poskytování odměn ředitelům základních 

a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš dle přílohy č. 1, 

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

Dodatku, který je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 320/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 

městskou částí Praha-Libuš za probíhající školní rok 2019/2020 dle přílohy č. 1, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 321/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Dodávka osobního automobilu 

Volkswagen Transporter“ se Zdravotnickou asistenční službou Praha z.s., Mašovická 

503/16, 142 00 Praha 4 – Libuš,  IČ:  08505098, zapsanou u Městského soudu v Praze  

pod spis. zn. L 72476 za cenu 70.000,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
       

č. 322/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 9. 12. 

2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 323/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na akci „Dodávka vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Praha-Písnice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


