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USNESENÍ RADY ze dne 29. 6. 2020 

 

č. 131/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s doporučením městské části Praha-Libuš k zařazení organizace Kvalitní 

podzim života, z. ú., Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 03338878, vedené pod vložkou 

U 70 u Městského soudu v Praze, zastoupenou Lenkou Klestilovou do základní 

krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Praha dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. potvrzuje, že organizace uvedená v bodu 1 tohoto usnesení poskytuje na území 

městské části Praha-Libuš sociální služby od roku 2014. Od roku 2017 je příjemcem 

dotací na tuto činnost z Dotačního programu MČ Praha-Libuš ve výši od 40.000,- Kč 

do 60.000,-  Kč za rok,    

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem tohoto doporučení, 

které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 132/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, řešení problematiky bezdomovectví s rozpočtem ve výši 70 000 Kč, 

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% na podanou žádost o 

dotaci dle bodu 1 tohoto usnesení,  

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí. 

 
č. 133/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucím odborům ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

č. 134/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje pronájem bytu o dispozici 2+1 a výměře 64,02 m
2
 v areálu Mateřské školy 

Mezi Domy, na adrese Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice, Jitce Saipové, trvale bytem: 

K Lukám 641, Praha 4 – Libuš, s účinností od 1. 7. 2020 na dobu určitou jednoho 

roku, za měsíční nájemné ve výši  7.082,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2014074062 ze dne 

25.6.2014 s paní Jitkou Saipovou, trvale bytem: K Lukám 641, Praha 4 – Libuš, na 

dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

č. 135/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=03338878&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=a3c8391652b9b7362e37&HISTORIE=0#osb1516874
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=03338878&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=a3c8391652b9b7362e37&HISTORIE=0#osb1516874
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=03338878&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=a3c8391652b9b7362e37&HISTORIE=0#osb1516874
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=03338878&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=a3c8391652b9b7362e37&HISTORIE=0#osb1516874
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=03338878&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=a3c8391652b9b7362e37&HISTORIE=0#osb1516874
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1. souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s Janem Vokálem, trvale bytem: Šmolíkova 

902/52, 161 00 Praha 6, a Mgr. Věrou Vokálovou, trvale bytem: Za Parkem 164, 252 

10 Černolice, na prodej pozemku parc. č. 1159/22 v k. ú Libuš, obec Praha, o výměře 

10 m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve výši 59.700,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 4935/33/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou, 

2. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS, předložením návrhu prodeje ke 

schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

č. 136/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1001/38 v k. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 11 m
2
, 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, panu Antonínovi Veselému, trvale bytem Na Losách 

127/8, 142 00 Praha 4 – Písnice, a to do doby získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

stavebního povolení na rekonstrukci komunikace Na Losách. 

 
č. 137/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s pořízením herních prvků pro MŠ K Lukám financované z účelové 

investiční dotace HMP na revitalizaci zahrady MŠ K Lukám, 

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

akci „Dodávka herních prvků“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 138/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje ředitelce MŠ K Lukám, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš paní 

Martě Hrubé plat s účinností od 1. 7. 2020, který je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto 

usnesení, 

2. stanovuje řediteli ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš 

panu Mgr. Jaroslavovi Kulikovi plat s účinností od 1. 7. 2020, který je neveřejnou 

přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem platových výměrů, 

které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 139/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. povoluje výjimku  z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školskému zákonu) ve znění pozdějších předpisů do 

maximálního počtu 4 žáků navíc ve třídě zajišťujícím 3. - 5. ročníku vzdělávání v 

Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha - Libuš na školní 

rok 2020/2021, 
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2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovu podpisem souhlasu s povolením 

výjimky z nejvyššího počtu žáků, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 140/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2020 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 
č. 141/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci: ,,Oprava kuchyňky a sociálního zařízení v objektu Libušská č.p. 35, Praha 4“,  

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

tohoto usnesení. 

 

č. 142/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se zřízením nového vstupu do objektu RD č. p. 34/10 Praha 4 -Písnice a 

vybudování chodníku na pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš v souladu s PD, která je nedílnou součástí smlouvy o smlouvy budoucí, za 

těchto podmínek: 

-stavba přístupové cesty k novému vchodu RD č.p. 34/10 bude provedena tak, aby byla 

napojena na stávající obrubník stávající komunikace a vstupní část do objektu byla 

mírně zvýšena oproti terénu a opatřena odtokovým kanálkem napojeným na drenážní 

systém v souladu s projektovou dokumentací, která bude před realizací předložena ke 

schválení příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. odboru výstavby ÚMČ Praha 

12 

-přístupovou cestu provede žadatel na své náklady v rámci budování nového domovního 

vstupu.  

-je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí umístěných v pozemku parc.č. 

318/1 v k.ú. Písnice z hlediska ochrany těchto sítí, za případné narušení inženýrských 

sítí zodpovídá žadatel. 

-při realizaci přístupové cesty nesmí být porušena komunikace včetně jejích obrubníků. 

-   žadatelé – vlastníci RD č.p. 34/10 jsou povinni provádět údržbu nové přístupové 

cesty, která bude příslušet výhradně k tomuto RD, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti chůze s vlastníky 

RD č.p.34 Písnice Blankou Bartošovou a Albertem Bartošem, Zátoňská 34/10, 142 00 

Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 143/2020 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas na umístění 

inženýrských sítí ( voda, kanalizace, elektro, plyn)  do pozemků parc.č. 400/6, 400/2, a 

1142/1 všechny v k.ú. Libuš, ulice U Pejřárny, zpracovanou Taťánou Stokučovou, 

Střešovická 29, Praha 6 (voda, kanalizace, plyn) a Milanem Šílou, Kozákovská 466, 

Praha 22 (elektroinstalace), pro investora Edmunda Stauberta, Vršovická 37, Praha 10, 

2. souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemků parc.č. 1142/1 a 400/2  oba 

v k.ú. Libuš, vodovodní přípojky, přípojky elektro a plynu do pozemku parc. č. 400/2  

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

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských 

sítí s investorem Edmundem Staubertem, Vršovická 37, Praha 10, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 144/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. povoluje výjimku  z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školskému zákonu) ve znění pozdějších předpisů do 

maximálního počtu 4 dětí v jednotlivých třídách mateřských škol zřizovaných 

MČ Praha-Libuš na školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem jednotlivých 

souhlasů s povolením výjimek z nejvyššího počtu dětí, které jsou přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

 
č. 145/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048, na vybudování 

Fitparku Libuš se společností Workout Europe s.r.o., IČ: 05372356, Prorektorská 

662/2, 108 00 Praha 10, zapsanou Městským soudem v Praze, spisová značka C 

262621, kterým se mění termín dokončení stavby, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 146/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na zpracování architektonické studie u společnosti 

AND, spol. s r.o., Petra Bezruče25/925, 182 00, Praha 8, IČ: 40767141, zapsanou u 

Městského soudu v Praze, spis. značka C 3489/MSPH za cenu 80 000,- Kč bez DPH,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem objednávky. 
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č. 147/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s JRD Development s.r.o., Korunní 810/104, 

101 00 Praha 10 na ochranné pomůcky proti koronavirové infekci v České republice, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 148/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, Praha 

4 - Libuš“, 
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 
č. 149/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš – sadové úpravy“ a to v souladu se 

zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS. podpisem Oznámení rozhodnutí 

o výběru dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 

Libuš – sadové úpravy“ s firmou AWIGO s.r.o., Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6 

- Řepy,  IČ: 27156541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městského soudu v 

Praze, spisová značka C 100589, za cenu bez DPH 221. 400,- Kč, což je 267. 894,- Kč 

včetně DPH, 

4. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS. 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 „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš – 

sadové úpravy“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu,  

6. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS. podpisem těchto plných mocí, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 150/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
stanovuje výši závazných ukazatelů k části příspěvku zřizovatele na provoz zřízených 

příspěvkových organizací pro rok 2020 v souvislosti s udržováním systému dietního 

stravování na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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č. 151/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č.4/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 10/2020 - 11/2020, dle přílohy č. 1- 2, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

 

 


