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USNESENÍ RADY ze dne 6. 6. 2022 

 

 

 

č. 119/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ing. Věry 

Dvořákové, nájemce bytu B 102, byt č. 14, na adrese Libušská 7/185, Praha 4, na 

pana MUDr. Jana Dvořáka, bytem Na Rovinách 820/40, Praha 4, 

2. ukládá panu místostarostovi Martinu Frankovi, předložit materiál na zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 

 

 

č. 120/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o 1. ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš, 

2. souhlasí s vyhlášením Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023, 

3. souhlasí s Pravidly Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 včetně 

harmonogramu a formuláře, 

4. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením Návrhu Pravidel 

Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-

Libuš.  

 

 

č. 121/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí záměr hl. m. Prahy prodat pozemky pod trafostanicemi parc.č. 1227/2 a 

940/2, oba v k. ú. Libuš, obec Praha, druh zastavěná plocha a nádvoří, společnosti 

PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516. 

 

 

 

č. 122/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 981/12 v k. ú. Písnice, obec 

Praha, se společností Luna Property s.r.o., se sídlem:  Praha 4 – Nusle, Hvězdova 

1716/2b, PSČ: 140 00, IČO: 27929965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn. C 127233, na dobu neurčitou, nájemné je 

stanoveno ve výši 5.000,-Kč/rok,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 123/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. revokuje Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 28/2022 ze dne 21. 2. 2022 z důvodu změny 

oprávněného, tj. převodu oprávněné nemovitosti na nového vlastníka, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojky NN do pozemku 

parc. č. 767/1 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Tuan Thanh Nguyen a 

Thu Thi Dang, Praha 4 - Písnice, dle GP č. 1567-111/2021,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 124/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor části hasičské zbrojnice 

JSDH Písnice se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Praha – Písnice, IČO: 

70901678, se sídlem Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice, na dobu 

určitou od 15. 8. 2022 do 19. 8. 2022, za účelem uspořádání letního příměstského 

tábora pro děti, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 125/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje pronájem bytu o dispozici 2+1 a výměře 64,02 m
2
 v areálu Mateřské školy 

Mezi Domy, na adrese Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice, Jitce Saipové, Praha 4 – 

Libuš, s účinností od 1. 7. 2022 na dobu určitou jednoho roku, za měsíční nájemné ve 

výši 7587,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2014074062 ze dne 25. 

6. 2014 s paní Jitkou Saipovou, Praha 4 – Libuš, na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 

6. 2023, 

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

tohoto usnesení.  

 

 

č. 126/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 se společností 

AND, spol. s r.o., IČ: 40767141, Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8, kterým se 

mění harmonogram projekční přípravy, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 127/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje realizaci projektu Revitalizace prostranství před objektem Libušská č.p. 1 před 

vchodem do pobočky České pošty, s.p. dle přiložené projektové dokumentace, která je 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 128/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 6/2022 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 12/2022 – č. 16/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

 

č. 129/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služby elektronického monitoringu osmi 

vozidel v majetku MČ Praha-Libuš se společností JABLOTRON SECURITY a.s., 

K dubu 2328/2a, 170 00 Praha 4, IČ 28501861, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14899 za cenu 1.440,- Kč 

s DPH měsíčně,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 130/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovní a 

rekreační areál při Základní škole Meteorologická – 1. fáze venkovní učebna“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Decorum spol. s r.o.,  IČ: 26421259, 

V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80912 za cenu 2 820 578,56 Kč bez DPH, 

3 412 900,06 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

dodavatele, podpisem Smlouvy dle bodu č. 2 a plných mocí dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení. 
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č. 131/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

revokuje usnesení RMČ č. 90/2022 ze dne 25. 4. 2022 takto: 

1. rozhodla o vyloučení účastníka výběrového řízení k veřejné zakázce na služby 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění z důvodu odstoupení vybraného 

účastníka od podpisu smlouvy,  

2. schvaluje závěr 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“,  

3. rozhodla o výběru dodavatele díla společnosti ARCHDYNAMIC, s.r.o.  

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností ARCHDYNAMIC, s.r.o Na Strži 

290/10, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 24154679 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 183669 za cenu 2 365 660,- Kč 

bez DPH, tj. 2 862 449,- Kč včetně DPH, 

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

dodavatele a Smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 132/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická, pavilon E 3. NP“, Meteorologická 181, 

Praha 4 – Libuš a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 

Meteorologická, pavilon E 3. NP“, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš s firmou 

Konstruktis Praha, spol. s r.o.,  IČ: 45799431, Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C 10472 

za cenu 1 120 026, 30 Kč bez DPH, 1 355 231,82 Kč včetně DPH,  

3. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovu,  

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

dodavatele, Smlouvy o dílo a plných mocí pro zastupování MČ ve věcech 

technických, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení  
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č. 133/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1) souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha-Libuš za rok 

2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš za rok 

2021, s plněním příjmů, čerpáním výdajů a financováním městské části Praha-Libuš za rok 

2021: 

příjmy                 86 700 355,91  Kč 

výdaje                 93 060 761,47  Kč 

    z toho: 

    kapitálové                24 813 959,20  Kč 

    běžné                 68 246 802,27  Kč 

rozdíl příjmů a výdajů                            6 360 405,56  Kč 

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2021 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši   – 953 847,52 Kč. 

Hospodaření se ztrátou.  

2) doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Závěrečný účet městské 

části Praha-Libuš za rok 2021 s vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením, a to 

s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za 

rok 2021“, 

3) ukládá místostarostovi Ing. Pavlu Macháčkovi předložit závěrečný účet městské části 

Praha-Libuš za rok 2021 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš k projednání. 

 

 

č. 134/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s podáním žádosti týkající se navýšení rejstříkové kapacity Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, a to navýšení kapacity 

školy na 1000 žáků, navýšení kapacity školní jídelny na 1000 porcí a navýšení 

kapacity školního klubu na 150 dětí s účinností od 1. 9. 2022, 

2. bere na vědomí zvýšení mzdových nákladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2022 

v souvislosti s navýšením počtu tříd o 1 třídu, zvýšením počtu úvazků pedagogických 

pracovníků o 1,0 přepočteného úvazku a navýšením velikosti úvazku k zajištění 

provozu školního klubu na 1,0 přepočteného úvazku, které budou uhrazeny 

z prostředků školy na rok 2022, případně zřizovatelem základní školy, 

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

kompletu žádosti, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 135/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí vyhodnocení Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro poskytování 

programových dotací za rok 2021, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 136/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů v 

Mateřské škole K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš na základě podané 

žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách na školní rok 2022/2023, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem souhlasu s povolením výjimky z 

nejvyššího počtu dětí, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 137/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje podání žádosti týkající se navýšení rejstříkové kapacity Mateřské školy 

Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice a to navýšení kapacity 

školy na 190 dětí, dále navýšení kapacity školní jídelny - výdejny na detašovaném 

pracovišti na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice na 84 porcí, vše 

s podmínkou kladného vyjádření Hygienické stanice hl. m. Praha a s účinností od 1. 9. 

2022, 

2. bere na vědomí zvýšení mzdových nákladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2022 

v souvislosti s navýšením počtu tříd o 1 třídu, resp. zvýšením počtu úvazků 

pedagogických pracovníků o 2,5 přepočteného úvazku, zvýšením počtu úvazků 

nepedagogických pracovníků o 1,5 přepočteného úvazku k zajištění provozu školní 

jídelny-výdejny a úklidu na výše uvedeném detašovaném pracovišti z prostředků školy 

na rok 2022, případně z prostředků zřizovatele mateřské školy, 

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

kompletu žádosti, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

č. 138/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

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

malého rozsahu „Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č. p. 35/200, 

Praha 4 - Libuš“, 

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

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

Libuš“, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou PETRAlaan s.r.o., IČ: 04157010, U 

Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou zapsaná u Krajského soudu v Hradci 

Králové, C 35329  za cenu 4 325 556,- Kč bez DPH, 5 233 923,- Kč s DPH,  

4. schvaluje Plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu 

Libušská č. p. 35/200, Praha 4 - Libuš“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku 

Pichovu, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Smlouvy o dílo a Plných mocí pro zastupování při realizaci díla.  

 


