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USNESENÍ RADY ze dne 9. 1. 2017 

 

č. 1/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje platový výměr paní Mgr. Ivany Koutné ředitelky mateřské školy Ke Kašně 

s účinností od 1. 2. 2017, 

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

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

       

č. 2/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu -pana 

Kryštofa Štafla, na zajištění koordinace fotodokumentace akcí městské části 

realizovaných v rámci projektu na podporu integrace cizinců v roce 2017, 

a to v období od 10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 do maximální výše 8.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 3/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu -pana 

Martina Novotného, na zajištění koordinace vzniku videí pro dokumentaci akcí 

městské části realizovaných v rámci projektu na podporu integrace cizinců v roce 

2017, a to v období od 10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 do maximální výše 17.500,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

      

č. 4/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
  

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

Blanku Popelíkovou, na zajištění koordinace práce na stáncích na akcích městské části 

realizovaných v rámci projektu na podporu integrace cizinců v roce 2017, 

a to v období od 10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 do maximální výše 5.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

        

č. 5/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

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

Michaelu Kratochvílovou, na zajištění koordinace práce na stáncích na akcích městské 

části realizovaných v rámci projektu na podporu integrace cizinců v roce 2017, 

a to v období od 10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 do maximální výše 5.000,- Kč, 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

        

č. 6/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

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

Martinu Mulačovou na zajištění koordinace kreativní práce a práce na workshopech 

na akcích městské části realizovaných v rámci projektu na podporu integrace cizinců 

v roce 2017, a to v období od 10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 do maximální výše 8.100,- 

Kč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 7/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. na vlastní žádost z důvodu pracovní vytíženosti odvolává člena konkurzní komise 

pana Mgr. Ing. Víta Berana jako odborníka v oblasti státní správy pro konkurz na 

obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované 

MČ Praha-Libuš, Základní škola Meteorologická se sídlem Meteorologická 181, 

142 00 Praha 4 - Libuš, IČ 60 437 910, 

2. jmenuje člena konkurzní komise jako odborníka v oblasti státní správy pana Mgr. Bc. 

Daniela Kaisera pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Základní škola Meteorologická 

se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ 60 437 910, 

3. souhlasí, aby pan Mgr. Miroslav Hřebecký byl přizván k jednání konkurzní komise 

jako odborník ve školství s hlasem poradním. 

          

č. 8/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

podporuje a schvaluje partnerství v projektu Vietnamský drak a prázdninový program Týden 

s Veselým Dráčkem, který podává spolek INFO-DRÁČEK v rámci výzvy Operační programu 

Praha – Půl růstu číslo 21, téma II Komunitní aktivity a integrace dětí s odlišným mateřským 

jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit. 

       

č. 9/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem KPM Křížem Krážem, z.s., V 

rohu 722/6, 14200  Praha 4 - Libuš, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9972, IČ: 693 45 562 na dobu určitou od 

10. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na výpůjčku 44 m
2 

, části 1. NP v objektu Na Okruhu 395, 

Praha 4 – Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 10/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou k zveřejnění záměru prodeje 

na základě žádosti vlastníků sousedního pozemku parc.č. 696/1 k.ú. Písnice k projednání 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.  

 

       

č. 11/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s vybudováním nové NN přípojky na pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Písnice za 

podmínek:  

 následnou záruku za část vybudované komunikace ulice Ke Kašně v rozsahu 

umístění nové přípojky přebírá do 25. 10. 2021 po firmě Eurovia CS, a.s. firma 

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., 

 v rámci stavby bude provedena výměna stávajícího rozvaděče 1340 x 670 x 230 

(V x S x H) za soustavu nových telekomunikačních skříní a  stavbu nového 

elektrorozvaděče o rozměrech 1500 x 1720 x 240 (V x S x H) včetně obezdívky, 

viz výkres D2, na pozemku parc. č. 659/83 v k.ú. Písnice ve vlastnictví Hl. m. 

Prahy. Stávající kolmo umístěný rozvaděč bude odstraněn a budou zde umístěny 

vedle sebe nové telekomunikační skříně včetně elektrorozvaděče podél stávajícího 

oplocení u pozemku parc č.786/1 k.ú. Písnice. Chodník bude průchozí lépe, než 

v původním stavu.  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

investora firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3, IČ:04084063, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

20623 do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě MČ  Praha-Libuš, 

parc. č. 767/1 k.ú. Písnice, v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a 

stanovení náhrad za jejich zřízení,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

          

č. 12/2017 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická 

č.p. 181 – I. a II. etapa“  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 13/2017 

Rada MČ Praha-Libuš          
 

volí tajemníka Komise stavební a dopravní pana Miroslava Votrubu s účinností od 10. ledna 

2017. 

 


