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USNESENÍ RADY ze dne 16. 5. 2022 

 

 

 

č. 102/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s připojením pozemku parc.č. 305 v  k.ú. Písnice na místní komunikaci v ulici 

Ladislava Coňka  za splnění následujících podmínek: 

- Připojení pozemku bude provedeno v souladu s předloženou dokumentací pro vydání 

územního rozhodnutí z 9/2021 pro stavbu Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici. 

- Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí 

(např. položení chrániček přes stávající kabely).  

- Stavební úpravy sjezdu/vjezdu  budou provedeny před zahájením užívání tohoto 

sjezdu/vjezdu . 

 

 

č. 103/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na pronájem vánočních dekorů na lampy veřejného 

osvětlení a jejich montáž a demontáž u společnosti MK-mont illuminations s.r.o., 

Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 25424769, zapsanou u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 17687  za cenu  122 100,00 Kč bez DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 104/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na opravu povrchu vozovky ulice V Zákopech u 

společnosti Silnice Málek s.r.o., Jeremenkova 368/3, 47 00 Praha 4,  IČO: 14081725, 

za cenu  183.735,00 Kč bez DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 105/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Janem Haiselem, trvale bytem: 

Praha 4-Písnice, na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 

114/4 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle GP č. 1578-B024/2022, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Drahoslavou Fürlovou, trvale 

bytem: Brno-Kohoutovice, a Marií Chottovou, trvale bytem: Praha 4-Písnice, na 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Písnice, ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle GP č. 1578-B024/2022, 
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3. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 106/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Van Dung Tran a Hong Trang 

Nguyenovou, oba trvale bytem: Libušská 235/30, 142 00 Praha 4 - Písnice,  na uložení 

vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Písnice ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, dle GP č. 1580-84/2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 107/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. revokuje své usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 56/2022 ze dne 14. 3. 2022 z důvodu 

změny oprávněného, tj. převodu podílu na oprávněné nemovitosti na nového vlastníka, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na uložení 

přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace a elektro) do pozemku parc. č. 580 v k. ú. 

Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, Mgr. Janem Vlkem a Ing. Martinem 

Vlkem,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 108/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

stanovuje výši závazných ukazatelů k části příspěvku poskytovaného zřizovatelem na provoz 

zřízených příspěvkových organizací pro rok 2022 v souvislosti s udržováním systému 

dietního stravování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 109/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

stanovuje výši závazných ukazatelů k části příspěvku poskytovaného zřizovatelem na provoz 

zřízené příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

pro rok 2022 v souvislosti se zajištěním pracovníka na čištění poruchové kanalizace dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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č. 110/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření „rámcové hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování 

VPR_2021_10355“, která upravuje vzájemné vztahy mezi „kolektivním správcem 

OSA a provozovatelem s firmou při veřejném nedivadelním provozování předmětů 

ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA“ s Ochranným svazem autorským pro 

práva k dílům hudebním z. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 

63839997, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 7277 zastoupeným vedoucí zákaznického centra paní Zuzanou 

Zimmerhaklovou Kožnarovou na základě plné moci, která je nedílnou součástí této 

smlouvy,  

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 111/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dvou poznávacích zájezdů pro seniory 

v roce 2022, která upravuje vzájemné vztahy mezi MČ Praha – Libuš a CK Inter 

Zbiroh s. r. o., Masarykovo náměstí 192, 338 08 Zbiroh,  IČO: 09246436, zapsanou v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 39452, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 112/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy 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, za cenu maximálně do 280.000,- 

Kč bez DPH,  

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

tohoto usnesení. 
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č. 113/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 4/2022  provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 9/2022 – č. 10/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 5/2022 rozpočtové 

opatření č. 11/2022 dle přílohy č. 2, 

3. pověřuje pana místostarostu Ing. Pavla Macháčka k předložení úpravy rozpočtu č. 

5/2022 rozpočtové opatření č. 11/2022 ke schválení na jednání Zastupitelstva městské 

části Praha-Libuš.  

 

 

č. 114/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s umístěním přesahu zateplení objektu Na Konečné č. p. 51 do pozemku parc. č. 

259/1 v k. ú. Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš za podmínky, že bude 

nejpozději do kolaudace stavby uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti na přesah zateplení a 

na stávající přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace) v pozemku parc. č. 259/1 v k. ú. 

Písnice a stavbou nebude narušen povrch komunikace Na Konečné. 

 


