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USNESENÍ RADY ze dne 10. 8. 2020 

 

č. 167/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 31. 8. 

2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 168/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 

Ekolamp se společností EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 

17889/5,120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526, tato služba je bezplatná.  

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

tohoto usnesení.  

 

č. 169/2020 

 

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. 170/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část pozemku parc. č. 

259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 40 m
2
, ve svěřené správě městské části 

Praha-Libuš za část pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 96 m
2
, 

ve vlastnictví manželů Pavla a Simony Radových, oba trvale bytem Hypšmanova 917, 

149 00 Praha 4, dle situace se zákresem budoucí směny, která je nedílnou součástí 

Smlouvy,  

2. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS, předložením návrhu směny ke 
schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 171/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s připojením pozemku parc.č. 835/3 v  k.ú. Libuš na místní komunikaci v ulici Na 

Šejdru dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za splnění 

následujících podmínek: 
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- připojení pozemku bude provedeno v souladu s předloženou situací, připojením 

vzniknou 4 nekrytá parkovací místa na pozemku investora s přímým přístupem 

z komunikace a manévrovací plocha před vraty a vchodem na pozemek, 

- veškeré stavební úpravy nájezdu z komunikace na vlastní pozemek budou provedeny 

na náklady žadatele,  

- připojení pozemku na komunikaci a parkovací stání bude provedeno ve stejném 

provedení jako okolní vjezdy (červená zámková dlažba), manévrovací plocha bude na 

návrh investora provedena ze žulových kostek, 

- investor zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

připojením (vjezdem/sjezdem) a budou splněny podmínky správců inženýrských sítí 

z hlediska ochrany těchto sítí (např. položení chrániček přes stávající kabely) na 

náklady investora,  

- za narušení inženýrských sítí zodpovídá investor stavby, 

- po vybudování vjezdu/sjezdu bude správci komunikace – odboru životního prostředí a 

dopravy ÚMČ Praha-Libuš předána situace skutečného provedení, včetně 

konstrukčních vrstev, vyznačení sítí a popř. chrániček těchto sítí, 

- stavba připojení zůstane ve vlastnictví a správě investora. 

 

 

č. 172/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada, spol. s.r.o., U 

Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, IČ: 43871020, zapsanou u Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 5091, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 173/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

přípojek inženýrských sítí  do pozemků parc. č. 53/20, parc. č. 53/22, parc. č. 54, parc. 

č. 68/1, parc. č. 56/7 a parc. č. 56/5 všechny v k.ú. Písnice zpracovanou Ing. Milanem 

Melicherem, U smolnic 162/17a, Praha 5, 

2. souhlasí s uložením vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 53/20 v k.ú. Písnice ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš. pro pozemek parc. č. 56/5 v k.ú. Písnice ve 

vlastnictví Aleny Švarcové, K Vrtilce 15/40, 142 00 Praha 4 – Písnice pouze za 

podmínky, že bude provedena protlakem a povrch komunikace nebude porušen,  

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

s investorem Alenou Švarcovou, K Vrtilce 15/40, 142 00 Praha 4 - Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 174/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s převodem finančních prostředků z Rezervního fondu Mateřské školy Ke 

Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961 do fondu investic ve 

výši 50.000,-Kč,  

2. schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně, 

Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961 v průběhu roku 2020, 

v souladu s §31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů k navýšení peněžních prostředků 

určených na financování dokončení oprav dřevěného obložení dětského pavilonu, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost v celkové výši 50 000,- Kč.  

 

 

č. 175/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. vyhlašuje Výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) na základě 

výsledků architektonické soutěže o návrh rekonstrukce a přístavby ZŠ s RVJ v Písnici 

s účastníky, kteří se v soutěži umístili na prvních třech místech, která je přílohou č. 1 

tohoto usnesení, 

2. schvaluje složení komise pro JŘBU podle přílohy č. 1, 

3. schvaluje hodnotící kritéria podle přílohy č. 1,  

 


