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USNESENÍ RADY ze dne 08. 11. 2021 

 

 

 

č. 250/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí stanovisko MČ Praha-Kunratice k zahájenému zjišťovacímu řízení podle 

zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Skladové haly 

jihovýchodní část areálu Vimbau s.r.o.“ - k.ú. Kunratice. 

 

 

č. 251/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého 

majetku s Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1, 

IČ:47114983 zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, 

vložka 7565 v nebytovém prostoru objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 – Libuš,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 252/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

sítí (voda, kanalizace a plyn) do pozemku parc. č. 5 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě 

MČ Praha-Libuš, s Miroslavem Hofmanem, bytem Praha 4 – Písnice, a Janou 

Hofmanovou, bytem Praha 4 – Krč, dle GP č. 1559-78/2021, č. 1560-79/2021 a č. 

1561-80/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 253/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 

27403505,  zapsanou u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 10356, na uložení 

STL plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 10 v k.ú. Libuš, ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš, dle GP č. 1868-25/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 254/2021 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2015124167 ze dne 

21. 12. 2015 se společností EUROPLAKAT spol. s     r. o., se sídlem: Rohanské 

nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 40614832, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2598, na pronájem části 

pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 15m
2
, za účelem umístění 

oboustranného reklamního zařízení, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy do 31. 

12. 2022,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 255/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

kabelového vedení NN do pozemku parc.č. 855/5 v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ 

Praha–Libuš pro investora PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, 

IČ: 273765161 dle projektové dokumentace zpracované společností JEZL-ELEKTRO 

s.r.o., Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5, IČ: 27137210, 

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

sítí s investorem PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 

273765161 zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 

10158,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 256/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání se Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4, 

IČ: 60437910, DIČ: CZ60437910 a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace 

s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 zapsaná 

v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání se Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 

00 Praha 4, IČ: 60437936, DIČ: CZ60437936 a společností Osigeno – veřejné 

zakázky a dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: 

CZ05931614 zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání s Mateřskou školou K Lukám, K Lukám 664/1A, 142 00 Praha 4, IČ: 

49624628, DIČ: CZ49624628 a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., 

Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 zapsaná v OR 

KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání s Mateřskou školou Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4, IČ: 
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60437961, DIČ: CZ60437961 a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., 

Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 zapsaná v OR 

KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943,  

5. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání s Mateřskou školou Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4, IČ: 

60437944, DIČ: CZ60437944 a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., 

Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 zapsaná v OR 

KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943,  

6. schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání s Mateřskou školou Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4  IČ: 

60437928, DIČ: CZ 60437928 a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., 

Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 zapsaná v OR 

KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943,  

7. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 257/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje záměr vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energie a vody a 

souhlasí v rozsahu přiložené Plné moci s přístupem k informacím o spotřebě energií a medií a 

k informacím o budovách svěřených MČ Praha-Libuš a PO zřízených MČ Praha-Libuš pro 

zmocněnce Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581 za účelem 

zavádění účinného systému energetického managementu majetku hlavního města Prahy 

s cílem snížení energetické náročnosti jednotlivých nemovitostí. 

 

 

č. 258/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

30293565/5  z  objektu v ulici Zahrádecká č. p. 1083/13, 142 00 Praha 4 se 

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

Hostivař, IČO 25656635 zapsanou 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. 259/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem časově omezeného parkování s parkovacím kotoučem v době 

pondělí – pátek od 8:00 do 20:00 hod., max. 2 hodiny, po obou stranách ulice 

Libušská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Meteorologická a Dobronická a na 

parkovišti před budovou ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 
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2. pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním žádosti o 

stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích odboru dopravy Úřadu 

městské části Praha 12.  

č. 260/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s předloženým návrhem reklamního označení provozovny společností Aura oční 

optika s.r.o na fasádu objektu Libušská č.p. 1/204, 142 00 Praha 4 - Libuš, který si provede 

nájemce na vlastní náklady. Návrh je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 261/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních 

veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy s Hlavním městem Prahou, 

zastoupené společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 

213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 25672541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402, za cenu 5 140,87 Kč bez DPH,  

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 262/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření nové 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 72 771,- Kč bez 

DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 263/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předložené nabídky na opravu vozidla CAS Tatra 813 pro JSDH 

Libuš,  

2. souhlasí s vystavením objednávky pro firmu ZACH Trans, s.r.o., Zárubova 510/9, 142 

00 Praha 4 – Kamýk, IČ 49708457 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze pod spis. zn. C 110726 za celkovou cenu 236.000,- Kč s DPH z čehož bude 

částka 230.000,- Kč hrazena z dotace HMP, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 264/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021090149 se společností  

ADEVITA s.r.o. se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 04255071 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 

244862, kterým se po odhalení stávající konstrukce zdiva tohoto historického objektu 

zásadně mění technologie nových omítek a tím se navyšuje cena díla o 519 406,52 Kč 

s DPH a prodlužuje se termín dokončení díla do 10. 12. 2021,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou 

součástí usnesení. 

 

 

č. 265/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2022 do 

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2022“,  

2. schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci rozpočtu pro rok 2022,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro MV ČR. 

 

 

č. 266/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s odpuštěním platby nájemného za pronájem nebytového prostoru – prodejny 

v objektu Libušská 1, společnosti AURA oční optika, s.r.o., z důvodu ztížených podmínek 

užívání při rekonstrukce objektu Libušská č.p. 1, Praha-Libuš, a to za období listopad 2021. 


