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USNESENÍ RADY ze dne 12. 12. 2016 

 

č. 266/2016 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 4. Q. 2016 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

 

       

č. 267/2016 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí se zařazením adresy Libušská 394/227 v k.ú. Libuš mezi místa pro nabídku zboží 

uvedená v příloze nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů.      

 

č. 268/2016 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

stanovuje dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění 

platných předpisů, celkový počet zaměstnanců Městské části Praha-Libuš zařazených do 

úřadu městské části s účinností od 1. 1. 2017 na 25. 

 

      

č. 269/2016 

Rada MČ Praha-Libuš  
  

nemá námitek k záměru Hl. m. Prahy bezúplatně převzít od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha-Nové Město pozemek 

parc. č. 989/3 v k.ú. Písnice, obec Praha o výměře 357 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

s omezujícími podmínkami, že s ním nebude minimálně 10 let nijak nakládáno.  

 

        

č. 270/2016 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

souhlasí s prodloužením termínu odstranění  stánku do 31. 12. 2016 na pozemku parc.č. 

517/3 k.ú. Libuš firmě ALGONA  group s.r.o., Švehlova 3147/30, 102 00 Praha 10, IČ: 

27074684 za podmínky, že nájemce uhradí nájemné za měsíc prosinec 2016 ve výši 1.430,- 

Kč do 19. 12. 2016 včetně. 

        

č. 271/2016 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení 

na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 

- Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 272/2016 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí se záměrem Hl. m. Prahy vykoupit pozemek parc.č. 675/26 v k.ú. Libuš, obec 

Praha o výměře 1.799 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, vedený na LV 

1649 pro k.ú. Libuš, od firmy CHINA MART GROUP s.r.o., se sídlem Libušská 319, 

142 00 Praha 4 - Písnice, IČ:27562450, 

2. doporučuje využít předmětný pozemek na stavbu místní komunikace – propojení ulic 

Mílová a V Lužích. 

          

č. 273/2016 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 ve 

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

       

č. 274/2016 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. vydává souhlas městské části Praha-Libuš s realizací projektu s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003578, s názvem „Podpora výuky v MŠ Ke Kašně“,  

podpořeného ve výzvě č. 02_16_023 – „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 OP“ 

financovaného v rámci Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání, a to pro 

zřízenou příspěvkovou organizací – Mateřská škola Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 

Praha 4 - Písnice,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu se souhlasem městské 

části Praha-Libuš s realizací projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/ 0003578, s názvem 

„Podpora výuky v MŠ Ke Kašně“, v rámci OPVV, podpořeného ve výzvě 

č. 02_16_023 – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony 

pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 OP“ financovaného z OPVV v rámci Operačního 

programu věda, výzkum a vzdělávání, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

         

č. 275/2016 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

vydává souhlas zřizovatele s navýšením limitu na platy do výše 67.590,- Kč pro rok 2016 pro 

čerpání finančních prostředků vlastních zdrojů, a to z Fondu odměn Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, IČ: 60437936, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice.  

       

č. 276/2016 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje mimořádnou odměnu ředitelkám mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš za jejich práci při přípravě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání dle 

přílohy, ve výši uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení. 

          

č. 277/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
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1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu na „Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ s RVJ v 

Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu“ a to v souladu s protokolem 

o posouzení a hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 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 na akci „Stavební úpravy bytové jednotky 

v budově ZŠ s RVJ v Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu“ 

s firmou DUDYSTAV s.r.o., IČ 281 18 804, Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u 

Českých Budějovic zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých 

Budějovicích oddíl C vložka 18295  za cenu 580 038,78,- Kč včetně DPH, 

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 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 „Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ 

s RVJ v Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu “ 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. 278/2016 

Rada MČ Praha-Libuš    

schvaluje zapracování nákladů na zajištění koordinátora akcí pro přípravnou fázi projektu 

MV ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, a to v její části příprava komunitních 

akcí, komunikace s obyvateli a dobrovolníky od ledna do června 2017 (6 měsíců) ve výši 

95.000,- Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017. 

       

č. 279/2016 

Rada MČ 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, a to od 13. 12. 2016 do 30. 9. 2017 v celkové výši 

14.400,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 280/2016 

Rada MČ Praha-Libuš        
 

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

Šárku Fruncovou Vlčkovou na zajištění koordinace metodiky zpracování závěrečné 

zprávy s názvem „Analýzy potřeb sociálních služeb pro občany HMP na území 

MČ Praha-Libuš v rámci samostatné působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš – 2. 

část“, financovaného z dotace na sociální oblast HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, 

od 13. 12. 2016 do 31. 12. 2016 ve  výši 7.500,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 281/2016 

Rada MČ Praha-Libuš   

schvaluje zapracování nákladů na zajištění práce asistenta na podporu integrace cizinců 

na lokální úrovni v oblasti vzdělávání, školství a podpory integrace ve školství v rámci 

realizace první části projektu MV ČR v roce 2017, a to od ledna do června 2017 (6 měsíců) 

ve výši 90.000,- Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017.  

        

č. 282/2016 

Rada MČ Praha-Libuš   
        

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu Bc. Alenu 

Jechovou na zajištění koordinace metodiky rozvoje integrovaného základního a 

mateřského školství na území MČ Praha-Libuš a jeho rozvoje v rámci správního celku 

Praha 12 se zaměřením na integraci cizinců v rámci projektu na podporu integrace 

cizinců financovaného MV ČR, HMP a z rozpočtu MČ Praha-Libuš, a to od 13. 12. 

2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 30.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


