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USNESENÍ RADY ze dne 13. 12. 2021 

 

 

 

č. 291/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu 

„Tramvajová trať Modřany – Libuš – 2. etapa - smyčka“, vypracovanou spol. 

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, v 07/2021 pro 

investora Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9,   

2. požaduje v době výstavby vedení dopravních tras pouze povolenými trasami. 

Upozorňuje, že dopravní značení nepovoluje vjezd nákladních automobilů do ulice 

Meteorologické a Libušské. 

 

 

č. 292/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí pojištění vozidla Škoda Octavia u Allianz pojišťovny a.s., Ke Štvanici 656/3, 

186 00 Praha 8, IČ 47115971 zapsané do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v 

Praze pod spisovou značkou B 1815, za roční pojistné – povinné ručení ve výši 4.979,- Kč.  

 

 

 

č. 293/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2021 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 294/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s HKR 

advokátní kanceláří s.r.o., Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4, zapsanou v 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 246583, kterým se 

navyšuje cena maximálně o 100.000,- Kč bez DPH,  
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
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č. 295/2021 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s pronájmem nebytových prostor v 1. NP objektu č. p. 664, v ulici K Lukám, 

Praha 4 - Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, na dobu určitou, za účelem 

umístění učebny autoškoly, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Ing. Viet Cuong 

Nguyen, se sídlem provozovny: Vazovova 3228, 143 00 Praha 4 -  Modřany, IČO: 

47592761 za nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 296/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení podzemního vedení sítí 

elektronických komunikací do pozemku parc. č. 755 v k. ú. Libuš, ve svěřené správě 

MČ Praha-Libuš, se společností T-MOBILE Czech Republic a.s., se 

sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 3787, dle GP č. 1888-

2942/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 297/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z 08/2020 zpracovanou Ing. arch. Tomášem Kotlíkem, Wolkerova 

1886/41, 586 01 Jihlava, na stavbu novostavby RD na pozemcích parc. č. 61/1 a parc. 

č. 61/91 oba v k.ú. Písnice, pro stavebníka Mgr. Dao Bich Lien, Botevova 3104/2, 143 

00 Praha 4 – Modřany, 

2. nesouhlasí s vedením elektro přípojky v pozemcích parc.č. 53/17 a 977/4 oba v k.ú. 

Písnice a v pozemku lokálního biokoridoru  parc. č. 978/7, k.ú. Písnice ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš. Realizaci elektro přípojky požadujeme koordinovat 

s plánovanou stavbou společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, která v této lokalitě bude provádět obnovu vedení nízkého napětí včetně 

pokládky nového vedení na východní straně ulice K Vrtilce, 

3. po vybudování přípojek bude povrch komunikace K Vrtilce uveden do původního 

stavu. 

 

č. 298/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra 2021 - 10 priorit Libuše a Písnice a 

výsledky ověřovací ankety, 
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2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš výsledky ankety Veřejného fóra 2021 - 10 priorit Libuše a Písnice. 

 

 

č. 299/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanoví ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-Libuš plat 

s účinností od 1. ledna 2022 uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem 

platových výměrů, které jsou neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

 

č. 300/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2022  v souladu s § 

31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

č. 301/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Obchodní smlouvy - Edenred Card se společností Ederned CZ 

s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391, zapsanou v obchodním 

rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 170804 Edenred CZ s.r.o., se sídlem 

Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


