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USNESENÍ RADY ze dne 18. 7. 2016 

 

č. 169/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

souhlasí s předloženými podklady pro návrh nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke 

školským obvodům mateřských škol za městskou část Praha-Libuš. 

 

č. 170/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2016 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

č. 171/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na uložení  

přípojky dešťové kanalizace  do pozemku parc. č. 429/15 v k. ú. Libuš, obec hl. m. 

Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš se Společenstvím vlastníků V Rohu 434, 

se sídlem  V Rohu 434/1, PSČ 142 00 Praha 4, IČ 265 02 631  pro objekt č. p. 434 

v k.ú. Libuš, obec Praha, 

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

součástí tohoto usnesení. 

                                                       

č. 172/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

jmenuje pana Bc. Petra Borského: 

-  do funkce koordinátora projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 

s účinností od 18. července 2016. 

- tajemníkem Komise pro udržitelný rozvoj a místní Agendu 21 s účinností od 18. 

července 2016. 

 

č. 173/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv na doporučené projekty předložené 

dotační komisí v rámci Dotačního programu Podpora sociálních služeb městské části 

Praha-Libuš pro rok 2016: 

- Farní charita Praha 4 – Chodov - 25.000 Kč 

- Modrý klíč, o.p.s. – 25.000 Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 174/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
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1. schvaluje seznam požadavků MČ Praha-Libuš na investiční dotace hlavního města 

Prahy v roce 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá odboru správy majetku odeslat odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města 

Prahy seznam požadavků na investiční dotace HMP v roce 2017 v požadovaném 

termínu a v požadované podobě. 

 

 


