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USNESENÍ RADY ze dne 12. 10. 2020 

 

č. 214/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojek inženýrských sítí 

(voda, kanalizace, plyn, elektro) pro rodinný dům čp. 1067 v k. ú. Libuš do pozemku 

parc. č. 1148/1 v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Ing. Mgr. 

Martinem Marconěm a Mgr. Šárkou Thérovou, oba trvale bytem Klokotská 1067/2a, 

142 00 Praha 4, dle GP č. 1840-90/2020 (věcné břemeno B), 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojek inženýrských sítí 

(voda, kanalizace, plyn, elektro) pro rodinný dům čp. 1068 v k. ú. Libuš do pozemku 

parc. č. 1148/1 v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Tran Huu Phuong a 

Le Thi Thu Hai, oba trvale bytem Klokotská 1068/2b, 142 00 Praha 4, dle GP č. 1840-

90/2020 (věcné břemeno A), 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 215/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-

Libuš pro zimní období 2020 – 2021, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Plánu zimní údržby, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 216/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky s firmou dot. DesignStudio s.r.o., Za Otýlií 2872/18, 

370 01 České Budějovice, IČ: 62501691 zapsané obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v  Českých Budějovicích, pod oddílem C, vložkou 4720 na tisk 

kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2021 za celkovou cenu 65 815,- Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 217/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vjezdu-napojení na 

komunikaci Ke Kašně na pozemku parc. č. 767/1 v k.ú. Písnice, ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš, s Nguyen Duc Duy, trvale bytem Ke Kašně 715/35, 142 00  Praha 4 – 

Písnice a Nguyen Thi Nhi, trvale bytem Švihovská 546/3, 142 00 Praha 4 – Písnice,  

dle GP č. 1527-B003/2020, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 218/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s přerušením provozu základních a mateřských škol a školských zařízení v souladu 

s žádostmi ředitelů škol dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 219/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s podáním žádostí do 48. výzvy na  „Modernizace zařízení a vybavení pražských 

škol III“ do Operačního programu – „Praha – pól růstu ČR“ na vybavení a modernizaci 

odborných učeben a to pro: 

- Základní školu Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš do 

oblastí A a C této výzvy a  

- Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice 

do oblasti A této výzvy. 

 

č. 220/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje paní Bc. Elišku Čančíkovou, Strážkovická 645, 190 12 Praha 9 – Dolní 

Počernice vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš s účinností 

od 13. října 2020, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto jmenování. 

 

č. 221/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice MČ Praha-Libuš č. 1/2019 Zásady a postupy při 

zadávání veřejných zakázek  dle čl. V,  

2. schvaluje přímý výběr dodavatele prací na základě předložených cenových nabídek na 

vybudování dvou vjezdů na pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Písnice (ul. Putimská), 

3. schvaluje uzavření objednávky se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 

982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 60838744, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634, za cenu 242 871,00 Kč 

bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 222/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš“ a to v souladu se 

zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, 

Praha 4 - Libuš“ se společností WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623 Dobronická 

1256, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze oddíl C, vložka 57207 za cenu výši 947 451,-  Kč bez DPH, 

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

součástí usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka, pana Bc. Petra Borského a Ing. 

Zuzanu Kuryviálovou, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

č. 223/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Dodávka ICT zařízení-notebooků pro ZŠ“ 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 Kupní smlouvy na akci „Dodávka ICT zařízení-notebooků pro ZŠ“ 

s firmou TOPSOFT JKM spol. s. r. o, Jungmannova 1029 IČ: 254 03 435 zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl C, 

vložka 15532 za cenu 441 000,- bez DPH, 533 610,- vč. DPH Kč,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 224/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019124195 na „Dodávku 

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, kterým se na základě reklamace 

dodává nový výrobek,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 225/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s  uložením podzemního vedení optické sítě elektronických komunikací 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v rámci stavby „INSCZ_14427_Praha Libuš 

– 2. etapa“ do pozemků ve svěřené správě MČ Praha-Libuš dle přílohy č. 2 a 4, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, za splnění následujících podmínek:  

- při provádění stavebních prací v komunikacích a chodnících a při zpětných úpravách 

povrchů požadujeme dodržovat “Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 

komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené Usnesením 

Rady HMP č. 95 ze dne 31. 1. 2012 ve znění přílohy. č. 1 Usnesení Rady HMP č. 127 

ze dne 28. 1. 2014 
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- přechody vozovek komunikací budou provedeny bez narušení povrchu, tj. protlakem, 

respektive podvrtem 

- u výkopů v blízkosti stromů uvedených v seznamu ulic, který tvoří přílohu č. 6, bude 

předem informován odbor OŽPD MČ Praha-Libuš, který se těchto stavebních prací 

bude účastnit, a výkop bude proveden ručně 

- povrch zeleně bude uveden do původního stavu, případné zničené dřeviny budou 

nahrazeny novými 

- při realizaci je nutné zachovat přístupy a vjezdy ke všem objektům, vjezd dopravní 

obsluze a vozidlům IZS 

- o plánovaném výkopu budou v předstihu informováni majitelé přilehlých nemovitostí 

- při realizaci stavby budou používány prostředky a postupy k minimalizaci zatěžování 

okolí prachem, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 

společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 149 00 Praha 4, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


