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USNESENÍ RADY ze dne 25. 5. 2020 

 

č. 97/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30293565/4 z  objektu v ulici Zahrádecká č.p.376/13, Praha 4 - Libuš se společností 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 

IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 98/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

30342823/5 a Dohody o oprávněné osobě ze dne 27.04.2020  objektu v ulici Mílová 

694, 142 00 Praha  - Libuš se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke 

Kablu 971/1,102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO 25656635, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 99/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

34001272/3 z  objektu v ulici Klokotská č.p.1033/1, Praha 4 - Libuš se společností 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 – Hostivař, 

IČO 25656635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 5297, 

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

č. 100/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním herních prvků a drobného mobiliáře na pozemek parc. č. 978/9 

v k. ú. Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle přílohy č. 1, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Alešem Fremutem, bytem: Otradovická 

735/19, 142 00 Praha 4-Kamýk, na pronájem 200 m
2
 pozemku parc.č. 978/9 v k.ú. 

Písnice, obec Praha, nájemné je stanovena ve výši 1.000,-Kč/rok,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 101/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s umístěním základové stanice mobilního operátora Vodafone Czech Republik a.s. 

na pozemku parc. č. 289/1 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš.  

 

 

č. 102/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 3/2020 ze dne 20. 5. 2020 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 20. 5. 2020 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a příspěvkových 

organizací zřízených MČ v celkové výši 252.853,57 Kč. 

 

 

č. 103/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí zpřesnění podnětu o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 911/1, 911/2, 911/3, 911/34, 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 

vše v k.ú. Písnice (Náměstí Písnice), 

2. setrvává na stanovisku podle usnesení Rady č. 291/2019 ze dne 11. 11. 2019 a 

usnesení Zastupitelstva č. 60/2019 ze dne 25. 11. 2019. 

 

 

č. 104/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí již předložený návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem aktualizovaný o vyjmutí pozemků ve vlastnictví HMP 

z předloženého návrhu, tedy na pozemcích parc. č. 910/1, 943/3, 934/4, 934/6, 934/7, 

934/8 a 934/13 vše v k.ú. Písnice - Koncepční studie bydlení a sportoviště v ulici Na 

Okruhu),  

2. odkazuje na usnesení Rady č. 292/2019 ze dne 11. 11. 2019 a usnesení Zastupitelstva 

č. 61/2019 ze dne 25. 11. 2019 v této záležitosti. 

 

 

č. 105/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje ředitelce příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha-Libuš MŠ 

K Lukám paní Martě Hrubé s účinností od 1. června 2020 plat uvedený v neveřejné 

příloze č. 1 tohoto usnesení, 

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

platového výměru, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  
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č. 106/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s vyjádřením podpory MČ Praha-Libuš projektu „Metodická interkulturní 

poradna při Komunitním centru Praha Libuš: zahájení 1. 1.2021, ukončení 31.12.2022 

- 24 měsíců“ a současně s použitím neformálního loga MČ Praha-Libuš v rámci 

publicity tohoto projektu na dobu ohraničenou realizací tohoto projektu pro spolek 

South East Asia – liaison, z.s., Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice, IČ: 266 505 25, 

zapsaný v Rejstříku spolků vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou L 14305 v rámci této podpory: 

- je možné použít neformální logo MČ Praha-Libuš na propagačních materiálech 

projektu a pozvánkách na akce realizované v rámci projektu, 

- je možné uvádět, že MČ Praha-Libuš podporuje projekt a na jednotlivé akce 

samostatně žádat záštitu starosty městské části, 

2. pověřuje starostu městské části Mgr. Jiřího Koubka odesláním dopisu vyjadřujícím 

podporu projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 107/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje realizaci letního příměstského tábora na podporu integrace cizinců „Veselý 

týden s dráčkem“ realizovaného spolkem INFO-DRÁČEK financovaného mimo jiné i 

z dotací městské části udělených v rámci Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 v termínech 13.7. - 17. 7. 2020, 20.7. - 24. 7.2020, 3.8. - 7. 8. 2020 a 10.8. - 

14. 8. 2020 v zapůjčených prostorech městské části Praha-Libuš objektu Klub Junior, 

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

2. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor městské části Praha-Libuš 

v objektu Klubu Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice, na část 

prostor, a to bezplatně, na dobu určitou 13.7. - 17. 7. 2020, 20.7. - 24. 7.2020, 3.8. - 7. 

8. 2020 a 10.8. - 14. 8. 2020 se spolkem  INFO-DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126, 

142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 20555, 

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy 

o výpůjčce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených 

prostor v objektu MČ Praha-Libuš Klub Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 

Praha 4 – Písnice, za cenu 4 000,- Kč celkem (1 000,- Kč týdně)  se spolkem INFO-

DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, zapsaný 

spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 

20555, 

5. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy o úhradě 

nákladů, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 



Strana 4 (celkem 7) 

č. 108/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí koncept aktualizace Demografické studie MČ Praha-Libuš na období 

let 2020 – 2043 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, pro účely plánování v oblasti sociální 

a školství správního obvodu, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka, aby s navrženými závěry seznámil 

odbor územního rozvoje MHMP tak, aby závěry v konceptu aktualizované 

Demografické studie MČ Praha-Libuš na období let 2020 – 2043 byly promítnuty do 

připravovaných územních studií v okolí budoucích stanic metra D Libuš a Písnice, 

3. požaduje aktualizaci konceptu demografické studie v návaznosti na změny návrhů 

připravovaných územních studií. 

 

 

č. 109/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015054032 na tisk časopisu U 

nás se společností "dot. DesignStudio", spol. s r.o., Za Otýlií 2872/18,  370 06  České 

Budějovice, IČ: 62501691, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

spisová značka C 4720, kterým se zvyšuje počet výtisků o 150 kusů/1 měsíc a cena o 

826,- Kč/1 měsíc, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 110/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. odvolává tajemnici Komise stavební a dopravní k datu 25. 5. 2020 paní Šárku 

Pichovou, 

2. jmenuje tajemníka Komise stavební a dopravní s účinností od 26. května 2020 Ing. 

Milana Maška, 

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

součástí tohoto usnesení jako neveřejná příloha. 

 

 

č. 111/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 - Libuš“ a to v souladu se 

zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce střechy objektu Libušská 

č.p.1, Praha 4 - Libuš“ s firmou Decorum spol. s.r.o., IČ: 264 21 259, V Tůních 
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1357/11, 120 00 Praha 2 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl C vložka 80912 za cenu 2 984 095,90,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p.1, 

Praha 4 - Libuš“   pro paní Šárku Pichovu a Ing. Jindřicha Sochůrka, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 

č. 112/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci ,,Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 -Libuš“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně 

MŠ K Lukám 664, Praha 4 - Libuš“ s firmou Entalpa s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 

Praha 2-Vinohrady, IČ: 284 03 304 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 139024 za cenu 821 258,46 Kč včetně 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla ,,Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ 

K Lukám 664, Praha 4 -Libuš“  pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 
6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 

č. 113/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí: 

- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha-Libuš za rok 

2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-

Libuš za rok 2019,  

- s plněním příjmů, čerpáním výdajů a financováním městské části Praha-Libuš za 

rok 2019: 

příjmy               123 826 773,57 Kč 

výdaje               106 111 637,93 Kč 

    z toho: 

    kapitálové                43 055 762,59 Kč 

    běžné                 63 055 875,34 Kč  

rozdíl příjmů a výdajů               17  715 135,64 Kč 

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 

2019 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 249 368,66 Kč, 
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2. doporučuje: 

- Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Závěrečný účet městské části 

Praha-Libuš za rok 2019 s  výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

hospodaření a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření,  

3. ukládá:  

místostarostovi Bc. Michalu Korbelovi předložit závěrečný účet městské části Praha-

Libuš za rok 2019 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš k zahájení 

projednání. 

 

 

č. 114/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci: „Stavební úpravy chodníků a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, Praha-

Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 115/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŠMT na projekt  reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 

081/0017485, „Podpora výuky v MŠ Lojovická III., v rámci OPVV, výzva č. 02. 20. 081- 

Podpora škol formou projektů  zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III.“, 

 

č. 116/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí zaslání dopisu na HMP č.j. 1468/2020 ze dne 22. 5. 2020, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení vypracovaného na základě závěrů aktualizovaného 

konceptu Demografické studie z května 2020, 

2. souhlasí s podáním žádosti o svěření stavebního objektu č. p. 320 na pozemku parc.č. 

920/4, k.ú. Písnice a přilehlého pozemku parc.č. 921/25, k.ú. Písnice, v majetku HMP 

na území MČ Praha-Libuš, z důvodu využití pro rozšíření kapacit základního školství, 

3. souhlasí s podáním žádosti o svěření objektu stavby č.p. 271 na pozemku parc. č. 915, 

k.ú. Písnice, v majetku HMP na území MČ Praha-Libuš, z důvodu požadavku na 

přemístění úřadu MČ Praha-Libuš a tedy uvolnění prostor MŠ K Lukám, které dnes 

využívá Úřad MČ Praha-Libuš, pro vybudování dvou nových tříd mateřské školy. 

 

 

 

č. 117/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 3/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 9/2020, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  


