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USNESENÍ RADY ze dne 12. 10. 2015 

 

č. 260/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 07/2015 na pronájem víceúčelového sálu 

se Základní uměleckou školou Adolfa Voborského, se sídlem Botevova 3114, 143 00 

Praha 4 – Modřany, IČ: 61386715 na den 1.12.2015 od 17:30 do 19:30 hodin, na 

vánoční koncert pořádaný Klubem Junior za částku 2.000,- Kč, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 261/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš, za období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

                                                  

č. 262/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. stanovuje plat Mgr. Ivaně Gerlašinské, ředitelce Mateřské školy Mezi Domy, Mezi 

Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice s účinností od 1. 11. 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. 263/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 3. Q. 2015 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

č. 264/2015 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

schvaluje přípravu dodatku na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 

696/1 v k. ú. Písnice (pozemek pod fotbalovým hřištěm v Písnici) s majiteli tohoto pozemku.  

       

 

č. 265/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu Ing. Annu 

Rusiňákovou na zajištění koordinace komunikace s terénní službou péče o 

bezdomovce na území MČ Praha-Libuš, financovaného z dotace na sociální oblast 

HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, ve  výši 1.200- Kč/měsíčně po dobu 12 měsíců od 

října 2015 do září 2016, tj. v celkové výši 14.400,- Kč. 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 266/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku  parc. č. 1139 k. ú. Libuš, obec Praha o výměře 

1 m
2
 na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská před objektem č. p. 115/213 

v Praze 4 – Libuši společnosti GM-Systemms CZ, s.r.o., IČO: 2706684, se sídlem 

Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o nájmu pozemku, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

   

č. 267/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

       
1. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení 

vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 1145/2 k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, 

svěřených do správy MČ Praha-Libuš a s panem Janem Hykou, bytem Dobronická 

50/9, 142 00 Praha 4 – Libuš pro objekt č. p. 50 na pozemku parc. č. 508 v k.ú. Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 268/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

1. schvaluje zveřejnění výzvy na pronájmem parkoviště v ulici Na Okruhu, k.ú. Písnice 

situovaného na části pozemků parc. č. 910/69 a parc. č. 910/81, oba v k. ú. Písnice o 

celkové výměře 2.775 m2, svěřené Městské části Praha-Libuš za minimální cenu 84 tis. 

Kč za rok, na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017,  

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

tohoto usnesení.  

 

    

č. 269/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         

 

1. vydává souhlas pronajímatele s  uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem 

firmou State Administration Consulting, s.r.o., IČ: 28424603 (zapsaná u Městského 

soudu pod spisovou značkou C 140524), se sídlem Martinelliho 254/7, 190 00 Praha 9 

– Koloděje a panem Edgarem Bednářem, bytem J. K. Tyla 418, 757 01 Valašské 

Meziříčí, okr. Vsetín, na podnájem plochy o velikosti 49 m
2
, v

 
9. nadzemním podlaží, 

jako skladu v objektu parkovacího domu v Dobronické ulici č. p. 694 na dobu 

neurčitou,  

2. souhlasí s provedením stavebních úprav v 9. nadzemním podlaží objektu parkovacího 

domu v Dobronické ulici č. p. 694, spočívající v oddělení pojezdové komunikace a 

vyznačených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za předpokladu, že 

pokud bude ukončena nájemní smlouva s nájemcem firmou State Administration 

Consulting, s.r.o., budou úpravy odstraněny ke dni ukončení smlouvy, pokud se 

pronajímatel a nájemce nedohodnou písemně jinak. 


