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USNESENÍ RADY ze dne 25. 9. 2015 

 

č. 255/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

ukládá ÚMČ Praha-Libuš připravit všechny nezbytné právní, technické, majetkové a 

ekonomické kroky pro převedení staré budovy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 

00 Praha 4 – Libuš do správy MČ Praha-Libuš.                                               

 

 

č. 256/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   

schvaluje realizaci projektu MČ Praha-Libuš s názvem „Zajišťování terénní práce 

s bezdomovci vyskytujícími se na území MČ Praha-Libuš poskytnutím terénní služby a 

zajištěním konkrétních informací o místním problému bezdomovectví jako podkladu pro další 

jednání s MČ Praha 12, jednání MČ Praha-Libuš a v rámci sociálního plánování“, který byl 

podpořen hl. m. Prahou na základě usnesení č. 9/101 ze dne 10. 9. 2015 ve výši 26.500,- Kč. 

 

                                                  

č. 257/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu Mgr. 

Martina Kolafu na zajištění koordinace integrace v oblasti předškolního a základního 

školství na území MČ Praha-Libuš v rámci realizace projektu „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného z programu MV ČR „Projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“ od října do prosince 

2015 (3 měsíce) ve výši 21.600,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

                                                        

č. 258/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. schvaluje Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzické osoby – Radima Mikulenku a 

pana Nguyễn Tiến Nhuận, na zajištění koordinace integrace v oblasti využití volného 

času dětí školního věku na území MČ Praha-Libuš v rámci realizace projektu 

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného z programu 

MV ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“ 

od 29. září do 31. prosince 2015, každá ve výši 7.650,- Kč, 

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

součástí usnesení. 

 

č. 259/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s textem Dodatku k pojistné smlouvě č. 400018617 (DOK-14) na pojištění 

štěpkovače model PROF 5B, v hodnotě 294.574,-Kč se společností Allianz pojišťovna 
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a.s., Ke Štvanici 656/3,186 00  Praha 8, IČ47115971, za pojistnou částku 3.829,-

Kč/rok, 

2. schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č. 400018617 (DOK-14) na pojištění 

štěpkovače model PROF 5B v hodnotě 294.574,-Kč, se společností Allianz pojišťovna 

a.s., Ke Štvanici 656/3,186 00  Praha 8, IČ47115971, za pojistnou částku 3.829,-

Kč/rok, 

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

tohoto usnesení. 

 

       

 


