
Strana 1 (celkem 2) 

USNESENÍ RADY ze dne 4. 6. 2018 

 

č. 132/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. povoluje výjimku  z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., Zákonu o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskému zákonu) ve znění pozdějších 

předpisů, což je 15 žáků, do maximálního počtu 4 žáků navíc v přípravné 

třídě Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha - Libuš na 

školní rok 2018/2019, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o povolení výjimky z 

nejvyššího počtu dětí od Základní školy Meteorologická, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

č. 133/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti týkající se navýšení rejstříkové kapacity Mateřské školy 

Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice včetně navýšení kapacity 

školní jídelny na druhém místě výuky s podmínkou kladného vyjádření Hygienické 

stanice hl. m. Praha, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

č. 134/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí na žádost ředitelky mateřské školy s čerpáním finančních prostředků z Fondu 

investic Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice v průběhu 

roku 2018 na realizaci plánovaných rekonstrukcí v celkové výši 250 000,- Kč.  

 

č. 135/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 souhlasí s podáním žádosti mateřské školy Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - 

Libuš o dotaci EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV, 

MŠMT) výzvě č. 02_18_64 Šablony II v navázání na Šablony I. 

 

č. 136/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s přidělením dotace a účasti mateřské školy Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 

Praha – Libuš v Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR, MŠMT), výzva č. 28, 

na projektu „Inkluze a multikulturní vzdělání“ pod reg. číslem 
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CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665 pro zřízenou příspěvkovou organizaci – Mateřská škola 

Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

 

č. 137/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s roční účetní závěrkou MČ Praha-Libuš za rok 2017, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá Mgr. Václavu Kuthanovi, zástupci starosty předložit roční účetní závěrku městské 

části Praha-Libuš za rok 2017 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 138/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí: 

- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha-Libuš za rok 

2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 s výhradou 

nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření 

k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze 

zjištění z konečného přezkoumání hospodaření, 

 

- s plněním příjmů, čerpáním výdajů a financováním městské části Praha-Libuš za 

rok 2017: 

příjmy       85 692,89 tis. Kč 

výdaje       64 827,46 tis. Kč 

z toho: 

 

kapitálové                            17 243,07 tis. Kč 

běžné                 47 584,39 tis. Kč  

financování,                20 865,43 tis. Kč 

 

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 

2017 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 772 tis. Kč, 

 

2. ukládá:  

Mgr. Václavu Kuthanovi, zástupci starosty předložit závěrečný účet městské části 

Praha-Libuš za rok 2017 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.   

 

 


