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USNESENÍ RADY ze dne 25. 4. 2022 

 

 

 

č. 82/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí protokol o otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka zahradního rideru“, 

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

akci „Dodávka zahradního rideru“ a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku zahradního rideru s firmou Kobras 

Runlab s.r.o., Chlumecká 1502, 198 00 Praha 9, IČ: 09787917 vedenou u Městského 

soudu v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 342582 za cenu 344 999,- Kč včetně DPH,   

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

součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 83/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s Revokací Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 252/2021 ze dne 8. 11. 2021 

z důvodu změny oprávněného, tj. převodu oprávněné nemovitosti na nového vlastníka, 

2. 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, se společností  HANAJ s.r.o., se sídlem: Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4 

- Modřany, IČO: 28989139, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 158175, dle GP č. 1559-78/2021, č.1560-79/2021 a č. 1561-80/2021,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 84/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

elektronických komunikací do pozemků parc. č. 557/41, 557/43, 557/47 a 557/52,  

všechny v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš se společností Vodafone 

Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Náměstí Junkových 2808/2, PSČ 

155 00, IČO: 25788001, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6064, dle 

GP č. 1904-1236/2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 85/2022 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

přípojky do pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš 

s Márií Procházkovou, trvale bytem Praha 4 -Písnice, dle GP č. 1577-66/2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 86/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se spolkem InGarden z. s., se sídlem  Praha 10 – 

Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00, IČO: 22857940, zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 21882 na pronájem 

oplocení hřiště v ul. Hoštická na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, 

pouze za účelem umístění výstavy obrazů kreslíře Pavla Kantorka, na dobu určitou od 

1. 6. 2022 do 31. 7. 2022, za nájemné ve výši 200,-Kč na dobu nájmu,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 87/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s umístěním poštovní schránky České pošty, s. p., IČO: 47114983, se sídlem Praha 

1, Politických vězňů 909/4, na pozemek parc. č. 517/3 v k. ú. Libuš, obec Praha ve svěřené 

správě městské části Praha-Libuš. 

 

č. 88/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení z 03/2022 zpracovanou Ing. arch. Janem Davidem ČKA 05164  na nástavbu a přístavbu 

RD č. p. 268 Praha-Písnice na pozemcích parc. č. 506, parc. č. 507/1, parc. č. 507/2, všechny 

v k.ú  Písnice pro stavebníky Jiřího a Danu Větrovcovi, Praha 4. 

 

 

 

č. 89/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z 02/2022 zpracovanou Ing. arch. Barborou Mluvkovou ČKA 

04258 na rekonstrukci a přístavbu RD v ulici Malá Slavonická č.p. 454/7, parc. č. 571 

a 572 oba v k.ú. Libuš pro stavebníka Mgr. Ondřeje Frýborta a Mgr. Lucii 

Sedláčkovou, Praha 4 –Libuš, 
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2. souhlasí s připojením pozemku parc. č. 572 k.ú. Libuš na komunikaci Malá 

Slavonická parc. č. 574/1 k.ú. Libuš za těchto podmínek:  

- připojení pozemku bude provedeno v souladu s předloženou situací z 02/2022,  

- veškeré stavební úpravy nájezdu z komunikace na vlastní pozemek budou 

provedeny na náklady stavebníka.  

 

 

č. 90/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje závěry hodnotící komise a pořadí účastníků obsažené ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 

„Vypracování projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně, Praha-

Písnice“, která je přílohou Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele,  

2. rozhodla o výběru dodavatele díla společnosti Atelier 99 s.r.o.,  

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71/99, 

612 00 Brno, IČ: 02463245 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně oddíl C vložka 81417 za cenu 2 340 000,- Kč bez DPH, tj. 2 831 400,- 

Kč včetně DPH, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele a Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 91/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015054032 na tisk časopisu U 

nás se společností "dot. DesignStudio", spol. s r.o., Za Otýlií 2872/18, 370 06 České 

Budějovice, IČ: 62501691, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

spisová značka C 4720, kterým se navyšuje cena na 38.214,- Kč včetně DPH 

s účinností od 1. 5. 2022, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 5, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 92/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 3/2022 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 – č. 8/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

 

č. 93/2022 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s ponecháním nevyčerpaného provozního příspěvku od zřizovatele v roce 

2021 Mateřské škole K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš pro využití 

v roce 2022 dle přílohy tohoto usnesení v celkové výši 177 601,31 Kč, s tím, že 

nedočerpané finanční prostředky použije na úhradu zvýšených nákladů na energie, 

2. ukládá ředitelce MŠ K Lukám doložit celkové vyúčtování ponechaného provozního 

příspěvku v termínu do 31. 10. 2022. 

 

 

č. 94/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. nesouhlasí s ponecháním nevyčerpaného provozního příspěvku od zřizovatele v roce 

2021 Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš pro 

využití v roce 2022 na úhradu zvýšených nákladů na energie,  

2. schvaluje ponechání nevyčerpaného provozního příspěvku od zřizovatele v roce 2021 

Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš pro 

využití v roce 2022 na předfinancování dotace OPPPR na modernizaci učeben,  

3. ukládá řediteli ZŠ Meteorologická použít nevyčerpaný provozní příspěvek na 

předfinancování dotace OPPPR na modernizaci učeben. 

 

 

č. 95/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje výši zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů na základě přílohy č. 1, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 96/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

stanovuje výši závazných ukazatelů k části navýšeného příspěvku poskytovaného 

zřizovatelem na provoz zřízených příspěvkových organizací pro rok 2022 v souvislosti se 

zajištěním adaptačních skupin pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

č. 97/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje soupis exekučních řízení k zastavení z důvodu nedobytnosti a neekonomičnosti 

jejich vymáhání, která je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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č. 98/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru „Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu 

Libušská č.p. 35/200, Praha 4 - Libuš“ v rozsahu projektové dokumentace 

vypracované Ing. Theodorem Collinem, Sokolská 63, 562 04 Ústí nad Orlicí, IČ: 

05649358,  

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

akci „Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 - 

Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


