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USNESENÍ RADY ze dne 12. 9. 2022 

 

 

č. 193/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební  řízení 

na stavbu bytového domu o 2 NP, bez obytného podkroví pro 7 bytových jednotek a 5 

parkovacích stání  na pozemku parc. č. 100 a 101 oba v k. ú. Písnice, obec Praha, 

zpracovanou Ing. Robertem Kunftem, IČO: 16073584, se sídlem Skálova 563/7, 181 

00 Praha 8, pro investora Tran Van Quyet a Hoang Thi Hau, 

2. souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) do pozemku 

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

3. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

se Tran Van Quyet a Hoang Thi Hau,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 194/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce uměleckého díla -  sochy Alenky 

od Kurta Gebauera s Galerií hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 13, 

110 00 Praha 1-Staré město, IČO: 00064416, na dobu určitou od 15. 9. 2022 do 14. 10. 

2022,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 195/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se svěřením části pozemku parc. č. 1271/5 v k. ú. Libuš, obec Praha, do 

svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. ukládá panu místostarostovi Martinovi Frankovi předložit návrh na svěření 

nemovitostí do správy MČ Praha-Libuš na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 196/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení 

vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 13/1 v k. ú. Písnice, ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, s Radimem Frajerem a Janou Frajer, oba trvale bytem: Praha 

4-Písnice, dle GP č. 1587-40/2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 197/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení přípojky 

dešťové a splaškové kanalizace do pozemku parc. č. 895/9 v k. ú. Libuš, ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, s PhDr. Marií Vlachovou, trvale bytem: Praha 4 - Kamýk, dle 

GP č. 1926-111/2022, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 198/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí informaci pana ředitele ZŠ Meteorologická, Mgr. Jaroslava Kulika o 

odstoupení od přidělené dotace z OPPPR na modernizaci učeben „Odborné učebny ZŠ 

Meteo“, 

 

2. revokuje usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 94/2022 ze dne 25. 4. 2022 

takto: 

1) 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 úhradu zvýšených nákladů na energie, 

2) ukládá panu řediteli ZŠ Meteorologická použít nevyčerpaný provozní příspěvek 

na úhradu zvýšených nákladů na energie, 

 

3. revokuje usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 142/2022 ze dne  13. 6. 2022 

takto: 

nesouhlasí s čerpáním finančních prostředků z Rezervního fondu ZŠ Meteorologická 

v částce 199 929,49 Kč z položky 413 (Rezervní fond ze zlepšeného výsledku 

hospodaření) na financování projektu „Odborné učebny ZŠ Meteo“. 

 

č. 199/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s upraveným návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného 

dne 20. 9. 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 200/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická č.p. 181 - výměna 

rozvaděčů pro kuchyň a napojení nového zařízení na silnoproudé rozvody“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  
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2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

ZŠ Meteorologická č. p. 181 - výměna rozvaděčů pro kuchyň a napojení nového 

zařízení na silnoproudé rozvody“ s firmou EL-EX, spol. s r.o., Milánská 410, 109 00 

Praha 10, IČ: 41691121 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Městským soudem 

v Praze oddíl C vložka 3988 za cenu 621 126,- Kč bez DPH, za cenu 751 562,46 Kč 

včetně DPH, 

3. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí dle bodu 1, 

podpisem Smlouvy o dílo dle bodu 2 a podpisem plných mocí dle bodu 3. 

 

 

č. 201/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí informaci ohledně úpravy rozpisu rozpočtu týkající se úprav v souvislosti se 

změnou OdPa od 1. 7. 2022 – humanitární pomoc.  

 

 


