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USNESENÍ RADY ze dne 9. 1. 2018 

 

 

č. 2/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s návrhem:  

a) dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programových 

dotací v následujících oblastech:  

- oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 

21 s alokací 60.000,- Kč, 

- oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 370.000,- Kč, 

- oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 60.000,- Kč, 

- oblast č. 4:Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  590.000,- Kč,  

b) vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programových dotací. 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programových dotací na jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 3/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 24. 1. 

2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 4/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace č. 2017076105 ze dne 26.7.2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol 

Písnice , z.s., Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Písnice, jehož obsahem je 

prodloužení termínu dokončení opravy plotu z důvodu nepříznivých klimatických 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 5/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ilony 

Čunátové, bytem Budapešťská 1487/2, 102 00 Praha 10, nájemce bytu C 307, byt č. 

46, na pana Tomáše Zikmunda, bytem Filipa Bartáka 2504/12, 586 01 Jihlava, 

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 
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č. 6/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu komunikace v ulici V Hrobech 

na části pozemků parc. č. 1120/1 a 1120/4, oba v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš v rámci stavby rezidenčního objektu „U metra Libuš“ pro investora 

Rezidence Měcholupy s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 275 89 048, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městský soudem v Praze pod sp. zn. C 

117327, 

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

tohoto usnesení. 

č. 7/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614, 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci zjednodušeného 

podlimitního řízení na veřejnou zakázku  „Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, 

Praha 4 - Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové dokumentace a 

realizace stavby“,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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