
USNESENÍ RADY ze dne 30. 3. 2020 

 

č. 46/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 

Meteorologická č. p. 181, pavilon C, Praha-Libuš“ v rozsahu projektové dokumentace 

vypracované Bc. Jindřichem Parusem v 1/2020, 

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

akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č. p. 181, pavilon C, 

Praha-Libuš“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 47/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru ,,Realizace nového okenního otvoru v ZŠ 

s RVJ Ladislava Coňka 40, Praha - Písnice“  v rozsahu projektové dokumentace pro 

provedení stavby vypracovanou společností Anylopex s.r.o. v 11/2019, 

2. schvaluje výběr nevhodnější nabídky společnosti REKONSTA s.r.o., V Průčelí 

1655/4, 149 00 Praha 4 IČ: 288 62 066 za cenu 113 002 Kč s DPH,  

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Realizace nového okenního otvoru v ZŠ 

s RVJ Ladislava Coňka 40, Praha - Písnice“  s firmou REKONSTA s.r.o., V Průčelí 

1655/4, 149 00 Praha 4 IČ: 288 62 066 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149728,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 48/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

nového rodinného domu zpracovanou Ing. Petrem Havlíčkem, Na Bílkách 858, IČ: 

61919624  na pozemku  parc.č. 756 v k.ú. Libuš pro stavebníky Le Thi Mai Anh, 

Pejevové 3121/14, Praha 4 - Modřany a Vu Thi Lan Anh, Plovdivská 3266/2, Praha 4 

- Modřany v rozsahu 2NP se sedlovou střechou výška hřebene 8,72 m, doprava v klidu 

řešena 2 PS na pozemku RD, 

2. souhlasí s rekonstrukcí plynové, vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích parc. 

č. 755 a parc. č. 1156 oba v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

s investory Le Thi Anh, Pejevové 3121/14, Praha 4 - Modřany a Vu Thi Lan Anh, 

Plovdivská 3266/2, Praha 4 - Modřany. 

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

součástí tohoto usnesení, 



5. souhlasí s připojením pozemku parc.č. 756 v k.ú. Libuš na místní komunikaci v ulici 

Zahrádecká za podmínky nahrazení zrušeného parkovacího stání na komunikaci 

Zahrádecká na náklady stavebníka. 

 

č. 49/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s umístěním schodiště a zpevněného přístupu k novému vchodu do objektu 

č.p. 10 v ulici K Vrtilce, Praha - Písnice na pozemku parc. č. 318/1, k.ú. Písnice ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš z důvodu, že pozemek je součástí dotčených pozemků 

v rámci architektonické soutěže o návrh přístavby a rekonstrukce ZŠ s RVJ, L. Coňka 

40, 142 00 Praha 4 - Písnice a mohou se tak změnit výškové a odtokové poměry 

v území, 

2. nesouhlasí s  umístěním (prodloužením) rozvodů vody a plynu ze stávajícího objektu 

k rekonstruované přístavbě, vše na pozemku parc. č. 318/1, k.ú. Písnice ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš a doporučuje je vést objektem nebo přes vlastní pozemky. 

 

č. 50/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění 

úrazu JSDH Praha-Libuš s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. se sídlem Římská 

2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2742, 

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

součástí tohoto usnesení. 
 

č. 51/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci: ,,Oprava oplocení u objektu Klubu Junior - 2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 52/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s realizací akce „BESIP 2970368 Mílová, PrahA 12, přisvětlení přechodu pro 

chodce,  

2. souhlasí s uložením uzemnění veřejného osvětlení do pozemku parc. č. 557/25 v k.ú. 

Libuš, obec Praha, svěřeného do správy městské části Praha-Libuš, vybudovaného v 

rámci akce: BESIP 2970368 Mílová – přisvětlení přechodu pro chodce. 

 

č. 53/2020 

 



Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje zveřejnění Výzvy na pronájmem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4, 

situovaného na částech pozemků parc. č. 910/69 a 910/81 oba v k.ú. Písnice o celkové 

výměře 2 470 m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za minimální cenu 185.040,- Kč 

bez DPH/rok, s dobou pronájmu na dobu neurčitou, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této výzvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 54/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu plynových lahví na svařování 

s firmou Linde Gas, a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754, 

zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 411, na 

dobu dvou let od 12. 4.2020 do 11. 4. 2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 55/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba Mateřské 

školy K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové 

dokumentace a realizace stavby“ ze dne 30. 4. 2018 se společností Urbiosisto, s.r.o. se 

sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČ: 28993012 zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158480, 

kterým se zvyšuje cena díla o 288 464 Kč za vícepráce na základě dodatečných 

požadavků investora vznesených v průběhu stavby,  

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

součástí usnesení. 

 


