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USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015 

 

č. 150/2015 

Rada MČ Praha-Libuš       
                                                               

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské 

školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš paní Petře Lehovcové, 

nyní trvale bytem Jirčanská 193, Praha 4, s účinností od 1. 7. 2015 na dobu určitou 

jednoho roku za nájemné 7300,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu. Výše 

měsíčního nájemného bude valorizována za rok 2015 dle oficiálního inflačního 

indexu vydaného ČSÚ, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu o velikosti 2+1 v areálu 

Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš na dobu určitou 

od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

.  

č. 151/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš      
                                                             

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1, o výměře 79,05 m2 v areálu Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš paní Inge Rendla, nyní 

trvale bytem Šátalská 987/4, Praha 4 s účinností od 1.7.2015 na dobu určitou jednoho 

roku. Výše měsíčního nájemného, bude valorizována dle oficiálního inflačního 

indexu vydaného ČSÚ, nyní je 7500,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1, o výměře 79,05 m2 v 

areálu Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš na 

dobu určitou od 1.7.2015 do 30.6.2016, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu bytu, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 152/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš          
                                                        

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Dodávka, 

montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště do školní jídelny 

Základní školy s RVJ v  Praze 4 - Písnici“ a to v souladu se Zprávou o posouzení a 

hodnocení nabídek.  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - ITS Praha spol. s r.o., 

Brněnská 537, 664 42 Modřice   IČ: 43001408 za cenu 197 000,- Kčbez DPH  

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

tohoto usnesení.  

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke smlouvě  

o dílo na  „Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité 

schodiště do školní jídelny Základní školy s RVJ v  Praze 4 - Písnici“ s  firmou  ITS 
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Praha spol. s r.o., Brněnská 537, 664 42 Modřice   IČ: 43001408 pro  ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 

č. 153/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                           

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Dodávka a 

montáž 2 ks automatických závor do garáže Dobronická č.p. 694, Libuš, Praha 4“ 

a to v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou ADAO Praha spol. 

s r.o., Jugoslávských partyzánů 42, 160 00 Praha 6, IČ: 471 22 404 za cenu 138 120,00 

Kč bez DPH. 

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

tohoto usnesení.  

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke smlouvě  

o dílo na  „Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáže Dobronická č.p. 694, 

Libuš, Praha 4“ s  firmou  ADAO Praha spol. s r.o., Jugoslávských partyzánů 42, 160 00 

Praha 6 IČ: 471 22 404 pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 

 

 

č. 154/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš                  
                                                    

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava 

betonových podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš“ a to v souladu se 

Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - HOLMARK Creative s.r.o. 

IČ: 29388244, Loučka 2, Cholina, za celkovou  cenu  935.190,00 Kč  bez DPH. 

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

součástí tohoto usnesení.  

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě  o dílo s dodavatelem díla „Oprava betonových podlah garáže Dobronická 

č.p. 694/2, Praha 4-Libuš“- s  firmou HOLMARK Creative s.r.o. IČ: 29388244,  
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Loučka 2, Cholina pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

     

č. 155/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
                                                               

na základě žádosti ředitele ZŠ Meteorologická Mgr. Zdeňka Běleckého schvaluje v Základní 

škole Meteorologická, IČO 60437910, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš výjimku 

z maximálního počtu 30 žáků na 34 žáků ve třídách 1. M, 5. A, 6. A, 8. A, a to pro školní rok 

2015/2016. 

 

č. 156/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš         
                                                             

pověřuje Odbor správní a školství Úřadu městské části Praha-Libuš podepisováním souhlasu 

obce ve smyslu § 33, odstavec 6, Zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi – 

„Vyjádření městské části Praha-Libuš ve věci žádosti o poplatek na bydlení“ pro jednotlivé 

žadatele. 

 

 

č. 157/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. stanovuje plat paní Mgr. Ivaně Gerlašinské, která byla jmenována ředitelkou 

Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice s účinností od 

31.7.2015, který je uveden v neveřejné příloze tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto platového výměru, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 158/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí návrh Školské komise Rady městské části Praha-Libuš ve věci 

fungování provozu mateřských škol v letních měsících školního roku 2015/2016 a 

2016/2017. 

2. ukládá Školské komisi dopracovat předložený návrh prázdninového provozu 

mateřských škol ve školních rocích 2015/2016 a 2016/2017 o následující: 

a) ekonomickou rozvahu tohoto provozu ve vztahu k rozpočtu příslušné MŠ a 

MČ pro příslušný kalendářní rok, 

b) zajištění personální stránky provozu ve vztahu k zákonu č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce a pracovně právních vztahů, 

c) ve vztahu k platným zákonům a normám – hygienickým předpisům, 

školskému zákonu atd. 
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č. 159/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce a následném darování zahradních 

kompostérů,  

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit uzavírání těchto smluv 

s budoucími zájemci o zahradní kompostér.  

 

 

č. 160/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. souhlasí se závěrečným účtem celoročního hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2014, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho schválení. 

 

 

č. 161/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 

ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 2 

rozpočtu pro rok 2015 schválit. 

 

 

č. 162/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 

2014 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření, 

2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho schválení. 

 

 

č. 163/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje pronájem služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m2 v areálu 

Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice  paní  Jitce 

Saipové, trvale bytem K Lukám 641, Praha 4 a panu Martinovi Saipovi, trvale bytem 

Jarníkova 1892, Praha 4, s účinností od 1.7.2015 na dobu určitou jednoho roku 

s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného, která bude k 1.1.2016 

valorizována dle oficiálního inflačního indexu vydaného ČSÚ, je 6.516,- Kč bez 

služeb spojených s užíváním bytu.  

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu 

o velikosti 2+1 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 

– Písnice. 
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3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1 o nájmu služebního 

bytu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 164/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 14170243 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí za účelem financování projektu „Zateplení MŠ Lojovická“ reg. č. 

CZ.1.02/3.2.00/13.20299.   

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem originálu Dodatku č. 1 smlouvy, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3. bere na vědomí změnu uskutečněnou vlivem výše odsouhlaseného Dodatku č. 1 

smlouvy v Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS 115D222004248 ze dne 

22. 5. 2015, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 165/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení 

s firmou Datacentrum systems & consulting a.s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 – 

Kamýk,  

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

tohoto usnesení.   

 

 

č. 166/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru ekonomického ÚMČ Praha-Libuš za dlouholetou 

práci, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.  

 

 

č. 167/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru správy a investic ÚMČ Praha-Libuš za odvedenou 

práci na investičních akcích MČ (zateplení budovy č. p. 81, zateplení budovy ZŠ s RVJ v 

Písnici a elektrorozvody a malování garáže Dobronická), která je neveřejnou přílohou tohoto 

usnesení.  

 

 

č. 168/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 
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nemá námitek k  pronájmu pozemku parc.č. 428/1 o výměře 61 012 m2 zapsané v k.ú. Libuš, 

obec Praha na LV 461 ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem zemědělského 

podnikání v rostlinné výrobě panu Ing. Janu Fořtovi, bytem Osvětová775, 149 00 Praha 4 – 

Šeberov. 

 

 

č. 169/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

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

vodovodní přípojky do pozemku parc. č.  400/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, svěřeného 

do správy MČ Praha-Libuš a uvedeného na LV 849 s panem Petrem Hemrem a panem 

Miloslavem Hemrem, oba bytem Libušská 66/240, 142 00 Praha 4 – Libuš za cenu 

5.650,- Kč plus 21 % DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 170/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

revokuje své usnesení č. 63/2015 ze dne 5.3.2015 takto:   

souhlasí jako účastník řízení  s umístěním stavby „rodinného domu s obchodním zařízením“ 

na pozemcích parc.č. 437, 438, 439/1, 439/2 a 439/3 všechny v k.ú. Libuš pro pana Jakuba 

Hanzlíka, Petržílkova 3301/13, 143 00 Praha 4 v řízení o umístění stavby zn.: 

OVY/30004/2014/Ni, č. j: P12 6526/2015 OVY ze dne 19. 2. 2015, za dodržení následujících 

podmínek:   

1) Výška hřebene střechy bude + 10,10 m, podle výkresů pohledů a řezů, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2) Jižní fasáda v Dobronické ulici bude mít na úrovni běžného 1.NP  okna a ve výši 

běžného 2. NP výklenky (niky). 

 

 

č. 171/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Projektová 

dokumentace nových vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ 

Meteorologická, Praha 4 - Libuš“ na výběr dodavatele na základě zadávací 

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem písemné výzvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 172/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 
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souhlasí s  prodloužením lhůty dočasné stavby skladového areálu  firmy Eltodo  a.s., IČ 

45274517, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 v ulici Pramenná, Praha 4, na pozemcích  

parcelní čísla  844/8, 844/9, 844/4, 844/5, 844/12, 844/13 a 844/14, všechny v k.ú. Písnice, do 

termínu 31. 12. 2017 za dodržení podmínky, že svojí činností nebudou zatěžovat 

bezprostřední okolí skladového areálu zejména hlukem a prachem  a  nebude mít negativní 

vliv na životní  prostředí.  

 

 

 

č. 173/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření  darovací smlouvy č. 1215690340  o poskytnutí daru na instalaci 

vánočného  osvětlení  v roce 2015 v hodnotě 30.000 Kč  pro městskou část Praha-

Libuš,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 174/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí jako správce pozemků parc. č.:  1138/2, 215, 140, 214, 1153/3, 689/1, 

všechny v k. ú. Libuš a pozemků parc. č. 659/39, 910/81, 659/40, 659/42, 659/73, 

875/1, 878/23, 878/25, 876/6, 670/1, 845/26, 767/1, 670/6, 843/1, 837/36, 837/35, 

844/2, 837/18, 836/11, 836/12, 1014, 836/14, 1015/23, všechny v k. ú. Písnice, se 

záměrem investora Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. zastoupeného  společností  

Inženýring dopravních staveb  a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2,  na jejich 

využití a majetkoprávní vypořádání jako pozemků (resp. jejich částí)   dotčených 

stavbou metra „Trasa I.D metra v Praze, stavba  - provozní úsek I.D – Náměstí Míru – 

Depo Písnice , dle jejich předloženého návrhu č.j. 2220/208/15 ze dne 23.3.2015, 

který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 

Předběžné podmínky souhlasu Městské části Praha -Libuš  jsou:  

a) Pozemky, které budou trvale zastavěny stavbami metra a které bude investor 

odkupovat od MČ, bude na své náklady udržovat investor. 

b) Investor na své náklady zajistí vyklizení a odstranění všech nepovolených nebo 

dočasných staveb na všech pozemcích, které jsou nyní ve správě MČ, vč. příslušných 

povolení.  Termín vyklizení a odstranění těchto staveb bude dojednán s MČ. Jde o 

pozemky parc.č. 837/35, 837/36 a 837/18, všechny v k.ú.  Písnice.   

c) Přívodní kabelové vedení v pozemcích parc.č. 670/1 s 876/6, oba v k.ú. Písnice 

bude řešeno úplatnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (ještě kromě 

smlouvy o výpůjčce na dobu realizace tohoto kabelového vedení). 

2. pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka předložením tohoto záměru na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

 

č. 175/2015 

 



Strana 8 (celkem 9) 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Zateplení, 

výměna střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám“ 

a to v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou STAV-INVESTA 

s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  IČ: 27083250 za cenu 1.796.427,-Kč  bez 

DPH. 

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

součástí tohoto usnesení.  

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Zateplení, výměna střešního pláště a nové 

klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám“ s firmou  STAV-INVESTA s.r.o., U 

Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  IČ: 27083250 pro  ing. Jindřicha Sochůrka a paní 

Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 

č. 176/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Zateplení, 

výměna střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ Mezi Domy, 

Praha 4 - Písnice“ a to v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou STAV-INVESTA 

s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  IČ: 27083250 za cenu 1.551 262,- Kč  bez 

DPH. 

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

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla“ „Zateplení, výměna střešního pláště a nové 

klempířské prvky na objektu MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice“  s firmou STAV-

INVESTA s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  IČ: 27083250 pro  Ing. 

Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

č. 177/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 24. 6. 

2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 178/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí  podané odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení změn stavby, 

stavby kotců pro psy a změny užívání stavby RD č.p. 58 v k.ú. Písnice na psí školku, 

vydanému odborem výstavby úřadu Městské části Praha 12, pod zn.: OVY/22091/2014/Mz, 

č.j: P12 16973/2015 OVY dne 29.5.2015. Podané odvolání č.j. 01429/2015 ze dne 11.6.2015 

je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  

 

 

 

 

č. 179/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje záměr podat žádost o mimořádné dotace na hl. m. Praha v oblasti sociální a 

to na projekt v kategorii 1. Podpora projektů v procesech plánování sociálních služeb.   

2. schvaluje záměr podat žádost o mimořádné dotace na hl. m. Praha v oblasti sociální a 

to na projekt v kategorii 2. Podpora projektů v oblasti řešení problematiky 

bezdomovectví.  

3. schvaluje záměr podat žádost o mimořádné dotace na hl. m. Praha v oblasti sociální a 

to na projekt v kategorii 3. Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy 

přístupnosti a bezbariérovosti. 

4. schvaluje spoluúčast ve výši 15% na všechny tři žádosti o dotaci.  

5. pověřuje paní zástupkyni starosty, paní Ing. Lenku Koudelkovou podpisem všech tří 

výše uvedených žádostí o dotaci v souladu s pokyny uvedenými pro poskytnutí těchto 

dotací.   

 

 

č. 180/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

souhlasí s převodem finančních prostředků z investičního fondu do základního účetnictví 

v Mateřské škole Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši 205.000,- Kč a 

s jejich použitím na pořízení herních prvků na školní zahradu. 

 

 


