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USNESENÍ RADY ze dne 29. 9. 2021 

 

 

 

č. 222/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s výměnou splaškové a dešťové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 

895/9 v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš (ul. Lojovická) a pozemku parc. 

č. 978 v k.ú. Libuš ve vlastnictví PhDr. Marie Vlachové, Pšenčíkova 678/16, 142 00 

Praha 4 – Kamýk za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené ve 

stanovisku MČ Praha-Libuš k výkopovým pracem ze dne 14. 9. 2021 a uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 

stavebníkem paní PhDr. Marií Vlachovou, Pšenčíkova 678/16, 142 00 Praha 4 – 

Kamýk na uložení nových přípojek splaškové a dešťové kanalizace do pozemku 

parc.č. 895/9 v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 223/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Lukostřelecký klub CERE, z. s., se sídlem 

Skalská 1058/5, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26606534, zapsanou u Městského 

soudu v Praze pod sp. z. L 13088, na pronájem pozemku parc. č. 853/2 v k. ú. Libuš  a 

části pozemku parc. č. 853/3 v k. ú. Libuš, obec Praha, o celkové výměře 6070m
2
, na 

dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2034, nájemné je stanoveno v celkové výši 

87.320,-Kč/rok, 

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

součástí tohoto usnesení, 

3. souhlasí s podnájmem lukostřelnice na pozemcích parc.č. 853/2 a 853/3 oba v k.ú 

Libuš pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, se sídlem Technická 

1905/5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, IČO: 60461373, za účelem zajištění výuky 

lukostřelby pro studenty. 

 

č. 224/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2012064050 ze dne 18. 6. 

2012 s panem Liborem Lešnerem, IČO: 46356657, se sídlem Libušská 63/226, 142 00 

Praha 4 - Libuš, týkající se úpravy rozsahu předmětu nájmu pouze na pozemek parc. č. 

1142/2 v k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře pronájmu 20m
2
. Nájemné je stanoveno ve 

výši 7.218,- Kč/rok,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 225/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1 o výměře 79,05m
2
 v areálu Základní školy 

Meteorologická, na adrese: Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, panu Pavlu 

Juhosovi, bytem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, s účinností od 1. 10. 

2021, na dobu určitou jednoho roku, za měsíční nájemné ve výši 3. 332,- Kč bez 

služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2017104145 ze dne 27. 

11. 2017 s panem Pavlem Juhosem, bytem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 

Cheb, na dobu určitou od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 226/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení vodovodní, kanalizační a 

plynovodní přípojky pro pozemky parc.č. 765/2, 765/3 a 765/4 všechny v k. ú. Libuš 

do pozemků parc. č. 1154 a 1155 oba v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš, s p. Vítem Kratinou, dle GP č. 1876-62/2021 a č. 1877-62/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 227/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení vodovodní a kanalizační 

přípojky pro pozemky parc.č. 168/1 a 168/5 oba v k. ú. Libuš do pozemku parc.č. 167 

v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s p. Václavem Schwarzem a Ing. 

Evou Schwarz Linhartovou, dle GP č. 1879-6/2021 a č. 1880-6/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 228/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 

dobrovolných hasičů Praha-Písnice, IČO: 70901678, objektu na adrese: Hoštická 

701/33, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 229/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku HSAA 10689-

1/2021(speciální požární automobil VOLVO FL) s Českou republikou - Hasičský 

záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČ 70886288 pro 

organizační složku JSDH Libuš, 

2. pověřuje starostu podpisem Smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 230/2021 

 

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 2022 za celkovou cenu 70 830,- Kč bez DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 231/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Nová služebna Městské 

policie“ se společností Lerson s r.o. se sídlem Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové, 

IČ: 02145740 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 

králové, oddíl C, vložka 32680, kterým se mění cena díla o vícepráce ve výši 

335 219,80 Kč s DPH a méně práce ve výši 93 484,60 Kč s DPH. Celkem se navyšuje 

cena díla o 241 735,20 Kč s DPH, 

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

usnesení. 

 

 

č. 232/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 3. Q. 2021 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 233/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021, č. 13/2021 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 27/2021 – č. 28/2021, dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 234/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení Revitalizace rybníku 

Obecňák a jeho okolí“ se  společností AND, spol. s r. o., IČ: 40767141, Petra Bezruče 

925/25,182 00 Praha 8 - Kobylisy, zapsanou Městským soudem v Praze, spisová 

značka C 3489 a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení Revitalizace rybníku Obecňák a jeho okolí“ společností AND, spol. 

s r. o., IČ: 40767141, Petra Bezruče 925/25,182 00 Praha 8 - Kobylisy, zapsanou 

Městským soudem v Praze, spisová značka C 3489 za cenu 1 689 765,- Kč včetně 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke Smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení Revitalizace rybníku Obecňák a jeho okolí“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a 

Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

8. schvaluje zahájení 1. etapy Revitalizace rybníku a vodoteče, tedy průzkumné práce 

(odběry sedimentu, inženýrsko-geologický průzkum, dendrologický průzkum a další), 

9. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka, aby před zahájením 2. etapy 

Revitalizace rybníku a vodoteče uspořádal participativní setkání s občany nad návrhy 

nových pěších cest, parkových úprav na hrázi, lávky, umístění mola a úpravy 

přilehlých parkových ploch. 

 

č. 235/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje uzavření soudního smíru ve vedeném soudním řízení o zaplacení částky 181.500,- 

Kč s příslušenstvím s Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice,  IČ 

74569104  formou úhrady částky 90.000,- Kč ve třech měsíčních splátkách vždy po 30.000,- 

Kč. 
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č. 236/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje pověření advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vrabce, Jiráskova 378, 252 29 

Dobřichovice k uzavření mediační dohody k vykoupení pozemku parc. č. 829/3 v k.ú. Libuš 

za cenu stejnou, za kterou ji získal v dražbě pan Vladimír Zelenka, Na Vyhlídce 870/44, 190 

00 Praha 9 tj. 40 tis Kč zvýšenou o příslušnou finanční částku dle inflace.  

 

 

č. 237/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odpuštění jedné měsíční platby nájemného nájemci Aura oční optika s.r.o., 

Jindřišská 1694/29, 110 00 Praha 1 a to za měsíc říjen 2021 z důvodů realizace nové  fasády 

na č.p. 1, v ulici Libušská, 142 00 Praha 4 – Libuš.  

 

 


