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USNESENÍ RADY ze dne 26. 6. 2017 

 

 

č. 127/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení 

č. 3/0371/2012/U se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 

1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 257 51 018, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 66926  na  údržbu veřejného osvětlení, které je součástí stavby 

„Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“. 

 

č. 128/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mgr. Ladislavou Ondrouchovou, Mezi Domy 

368/4, 142 00 Praha 4 - Písnice za účelem uhrazení provozních nákladů ve výši 2000,-

Kč spojených s konáním English Sommer Campu v prostorách Klubu Junior v termínu 

od 7. 8. 2017 do 11. 8. 2017,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

  

č. 129/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje přidělení neinvestičních účelových dotací na projekty a činnosti v rámci 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2017. Přidělené dotace a jejich výše jsou 

uvedeny v tabulkách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

poskytnutí finančních prostředků schválených projektů. 

 

č. 130/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Pojistné smlouvy číslo 0024161985 s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 

Praha 8, IČ: 63998530, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

3433, na hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu povolání pojištění 

ve výši 41.335 Kč ročně,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 131/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

schvaluje výši odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš, dle neveřejné přílohy tohoto 

usnesení. 

 

č. 132/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
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1. schvaluje v případě doručení Výzvy soudu ve věci exekuce, kdy není znám trvalý 

pobyt povinného z exekuce, aby byl exekuční návrh vzat zpět z procesního a 

ekonomického důvodu,  

2. uděluje plnou moc tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš Jindřichovi Sochůrkovi  jednat za 

městskou část Praha-Libuš ve věci exekuce, kdy není znám trvalý pobyt povinného z 

exekuce s příslušným soudem. 

 

č. 133/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu do základního účetnictví 

v Mateřské škole Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice ve výši 50.000,- Kč 

a s jejich použitím na financování platů asistentů pedagoga.  

 

č. 134/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě významného zákazníka č. 9773947 a 

Smlouvy o firemním řešení s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsaný do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 

3787, na provoz mobilních a pevných telefonních linek na dva roky, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku ke Smlouvě významného 

zákazníka č. 9773947 a Smlouvy o firemním řešení, které jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 135/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky prostor v objektu Klubu Senior v ulici 

K Lukám 664 od  20. 4. 2017 do 9. 5. 2017, 

2. schvaluje uzavření objednávek na zajištění kurzů českého jazyka pro cizince hovořící 

vietnamsky v rámci projektu na podporu integrace cizinců „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ finančně podpořeného z programu 

Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 

v roce 2017“ spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra ČR, hl. m. Praha 

a MČ Praha-Libuš, a to na období ode dne podpisu objednávky do 22. 12. 2017 s 

obecně prospěšnou společností Integrační centrum Praha o.p.s. Žitná 1574/51, 110 00 

Praha 1, IČ: 242 28 320 ve výši 44.000,- Kč (není plátcem DPH), 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor (tzv. „Klub Senior“) o celkové ploše 

58,23 m2 v přízemí budovy ÚMČ, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš, a to 

bezplatně na dobu určitou od ode dne podpisu smlouvy do 21. 12. 2017 s obecně 

prospěšnou společností Integrační centrum Praha o.p.s., Žitná 1574/51, 110 00 Praha 

1, IČ: 242 28 320, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou „O 

885“, 

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy o výpůjčce, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 136/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    

souhlasí s neformálním nefinančním přidruženým partnerstvím MČ Praha-Libuš u projektu 

„Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha Libuš - Podporujeme 

společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech 

mezi různými generacemi a různými kulturami. - Projekt reg. č. CZ.07.3.63 

/0.0/0.0/16_031/0000207“ a současně s použitím neformálního loga MČ Praha-Libuš v rámci 

publicity tohoto projektu na dobu ohraničenou realizací tohoto projektu pro spolek South East 

Asia – liaison, z.s., Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice, IČ: 266 505 25, zapsaný v Rejstříku 

spolků pod spisovou značkou L 14305 vedený u Městského soudu v Praze. V rámci tohoto 

partnerství: 

1. je možné uvádět informaci o formě partnerství MČ Praha-Libuš a na jednotlivé akce 

samostatně žádat záštitu starosty městské části, 

2. je možné použít neformální logo MČ Praha-Libuš na propagačních materiálech 

projektu a pozvánkách na akce realizované v rámci projektu, 

3. Je možné uvádět, že MČ Praha-Libuš je neformálním nefinančním přidruženým 

partnerem projektu. 

 

č. 137/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření objednávky na úpravu nezpevněné plochy v ulici Ladislava Coňka 

u firmy Bedřich Málek, oprava a údržba vozovek a chodníků, Jeremenkova 3, 147 00 

Praha 4 za cenu 99 940,00 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 138/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele zboží v rámci zakázky 

malého rozsahu „Dodávka traktorové sekačky“ v souladu se Zprávou o hodnocení 

nabídek ze dne 20. 6. 2017 s dodavatelem Petr Hejl, Slunečná 81, Tehov 251 01 

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Říčanech IČ 

03735389, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru dodavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka traktorové sekačky“, která je nedílnou 

součástí usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky ve výši 449 000,-  Kč s DPH, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – Petr Hejl, Slunečná 81, 

Tehov 251 01, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o dílo, která je nedílnou 

součástí usnesení, 
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6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem zboží pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a pana Josefa Budílka, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 
 

č. 139/2017 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje navýšení závazných ukazatelů pro financování vzdělávání asistentů pedagoga 

k dětem s OMJ a realizace přípravného kurzu pro děti s odlišným mateřským jazykem před 

nástupem do MŠ pro rok 2017 z vlastních finančních zdrojů zřízených příspěvkových 

organizací, získaných v rámci zapojení do realizace projektu „Podpora integrace na území 

MČ Praha-Libuš v roce 2017“ na podporu integrace cizinců realizovaném MČ Praha-Libuš, a 

to na základě žádostí jednotlivých zřízených příspěvkových organizací viz příloha č. 1, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
č. 140/2017 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje navýšení závazných ukazatelů pro financování podpůrné logopedické péče k výuce 

českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem pro rok 2017 z vlastních finančních 

zdrojů zřízených příspěvkových organizací, získaných v rámci zapojení do realizace projektu 

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ na podporu integrace cizinců 

realizovaném MČ Praha-Libuš, a to na základě žádostí jednotlivých zřízených příspěvkových 

organizací viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

č. 141/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 - rozpočtová opatření č. 20/2017 až 

č. 33/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 142/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

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

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Staveništní komunikace ke stavbě hasičské 

zbrojnice Písnice, Praha 4 - Písnice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


