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USNESENÍ RADY ze dne 30. 10. 2017 

 

 

č. 226/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí zápis z projednání nápravných opatření ZŠ s RVJ na základě šetření ČŠI ze 

dne 20. 10. 2017. 

 

č. 227/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje Pravidla ke stanovení výše platu - příplatku za vedení, k poskytnutí 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a základních škol a školských 

zařízení zřizovaných městskou částí Praha-Libuš s účinností od 31. 10. 2017, která 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje pana starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem Pravidel dle 

bodu 1. tohoto usnesení. 

  

č. 228/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. ruší usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 221/2017 ze dne 9. 10. 2017 

z důvodu vstoupení v platnost Nařízení vlády č. 340, kterým se mění Nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

2. schvaluje platy ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou 

částí Praha-Libuš v souladu s ustanovením § 122 a ustanovením § 123 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 11. 2017, 

viz neveřejné přílohy č. 1 až 6, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje pana starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem všech 

platových výměrů dle bodu 3 tohoto usnesení. 

 

 

č. 229/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

č. 230/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci hl. m. Prahy v oblasti 

integrace cizinců skrze grantové řízení HMP  na programy podpory aktivit integrace 

cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018, program č. 1 - Aktivity na podporu 

integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková 

příprava a komunitní práce, a to na základě projektu s názvem „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2018 - část - předávání informací do komunity 

podpora jazykového vzdělávání předškolních a školních dětí a jazykového vzdělání 

pro dospělé cizince hovořící vietnamsky“, jako části většího projektu financovatelného 
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z dotace MV ČR, a to do max. výše 300.000,- Kč se spoluúčastí z vlastních prostředků 

MČ Praha-Libuš do výše maximálně 15% k této částce, 

2. pověřuje starostu městské části Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o 

tuto dotaci. 

  

č. 231/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu „Granty 

MHMP pro oblast adiktologických služeb pro městské části“ pro rok 2018 na 

financování obdobných aktivit jako v roce 2017 - aktivit adiktologické prevence 

formou terénních služeb směřujících ke snižování rizik pro obyvatelstvo a 

adiktologické prevence v základních školách zřízených  MČ Praha-Libuš - 

s rozpočtem v maximální výši 100.000,- Kč,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem připravené žádosti o dotaci.   

 

 

č. 232/2017 

Rada MČ 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 2 470 m
2
, svěřené Městské části Praha-Libuš za minimální cenu 70 

tis. Kč bez DPH za rok na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019,  

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

tohoto usnesení.  

.  

 

č. 233/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření objednávky s firmou dot. DesignStudio s.r.o., Hraniční 2253, 370 

06 České Budějovice, IČ: 62501691 na tisk kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2018 za 

celkovou cenu 62 522,- Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 234/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí uzavření Dohody o podmínkách předčasného ukončení smlouvy o dílo se 

společností Xedos, s.r.o., Kutnohorská 309/84, 109 00  Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 

27121852. 

 

č. 235/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

revokuje své usnesení č. 208/2017 ze dne 18. 9. 2017 takto: 

   

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu venkovních teras 

v MŠ Lojovická se společností AU-MEX s.r.o., Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 – 
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Vysočany, IČ: 25349929, zapsanou u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  Oddíl C, 

vložka 57655 za cenu 254.989,- Kč z důvodu použití kvalitnějšího materiálu, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 236/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017, provedenou rozpočtovými 

opatřeními č. 44/2017 až č. 48/2017, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 237/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
  

1. stanovuje panu Mgr. Jaroslavu Kulikovi řediteli Základní školy Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš plat s účinností od 1. 11. 2017 v 

neveřejné příloze tohoto usnesení, 

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

je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 238/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-

Libuš pro zimní období 2017-2018, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Plánu zimní údržby, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 239/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. bere na vědomí  Dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemku  parc. č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem Bambule, bytem Na Písku 157, 

154 00 Praha 5 - Lochkov, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá zástupci starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit Dohodu o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti–souhlasné prohlášení k pozemku parc. č. 

418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 240/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu na podporu 

projektů v místní Agendě 21 s cílem podpořit zdraví obyvatel městské části Praha-

Libuš s rozpočtem v maximální výši 388.000,- Kč a maximální výší dotace 350.000,- 

Kč,   

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 10% z rozpočtu projektu,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem výše uvedené žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   
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č. 241/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

pozdějších předpisů Organizační řád Úřadu městské části Praha-Libuš s účinností od 1. 11. 

2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 242/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na akci „Dodávka kolového nakladače“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 243/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování fitparku“ z důvodu 

upřesnění zadávací dokumentace,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí o zrušení veřejné 

zakázky malého rozsahu „Vybudování fitparku“, které je nedílnou součástí usnesení.  

3. schvaluje zveřejnění nové Výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Vybudování fitparku“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 244/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí uzavření Dodatku DOK-19 (2017104149) na pojištění Vysavače listí a 

nečistot VD 440 k pojistné smlouvě č. 400 018 617 - pojištění pojízdných strojů a zařízení 

s pojišťovnou Allianz, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 971 zapsané u 

Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1815, za cenu 708,- Kč/rok.  

 

č. 245/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavební 

záměr „Komunikace, inženýrské sítě s přípojkami - K Vrtilce“ z 07/2017, 

zpracovanou Ing. Petrem Starým, Františka Křížka 403/16, 170 00 Praha 7 pro 

stavebníka Olgu a Františka Jandusovi, Nad Vinohradem 249/9, Praha 4 – Braník,  

2. doporučuje doplnit do projektové dokumentace parkovací stání, vzhledem k tomu, že 

komunikace je řešena jako „obytná zóna“. V obytné zóně je stání povoleno jen na 

místech označených jako parkoviště. Na komunikaci je napojeno 8 plánovaných 
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stavebních pozemků. V předložené projektové dokumentaci nejsou parkovací stání 

zakreslena.  

č. 246/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí se zjednosměrněním ulice Na Musilech v úseku mezi ulicemi Klokotská a Betáňská 

tak, aby ulice byla průjezdná ve směru z Klokotské do Betáňské ulice. 

 

 

č. 247/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Kyrastav spol. 

s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, IČO: 02408112, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219287 na výstavbu 

hasičské zbrojnice Písnice, kde se mění některé části nosných konstrukcí a cena díla 

zůstává nezměněná, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 248/2017 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje tajemnicí Školské komise paní Bc. Alenu Jechovou v souladu s Jednacím 

řádem komisí rady městské části Praha-Libuš s účinností od 30. 10. 2017 

2. ukládá Ing. Šárce Fruncové Vlčkové informovat o jmenování dle bodu 1 tohoto 

usnesení předsedkyni Školské komise RNDr. Lucii Jungwiertovou, PhD. 

 

 

 


