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USNESENÍ RADY ze dne 26. 4. 2018 

 

č. 86/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2018. Přidělené dotace a jejich výše jsou 

uvedeny v tabulkách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění vyhlášení výsledků přidělování 

dotací z Dotačním programu MČ Praha-Libuš na rok 2018 na úřední desce ÚMČ 

Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do  30. 4. 2018, 

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

poskytnutí finančních prostředků schválených projektů. 

 

 

 

č. 87/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol a školních družin 

základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš o hlavních prázdninách v závislosti na 

konkrétních podmínkách jednotlivých škol v průběhu období od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 

dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 88/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018, provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 13/2018, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 89/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 201804440 na uložení 

plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 429/15, 439/2 a 439/3  vše v k.ú. Libuš, 

obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ Praha – Libuš se společností Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem U 

Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO: 27403505, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10356 pro panelový dům ve 

vlastnictví Bytového družstva V rohu, se sídlem V rohu 722/6, 142 00 Praha 4 - Libuš, 

IČO: 25643738, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy,  

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

č. 90/2018 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 2018024024  na prodej pozemků parc. č. 

294/1 a  parc. č. 1139/6 oba v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ 

Praha-Libuš se společností B.A.F. art spol. s r.o., se sídlem Zbudovská 1001/14, 142 

00 Praha 4 - Libuš,  

IČO: 27616819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou C 119193, dle znaleckého posudku č. 10/2018 vypracovaného 

Ing. Babickým za cenu ve výši 19 080 Kč, 

2. pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu 

prodeje ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 91/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada spol. s.r.o., U 

Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, IČ: 43871020, zapsanou u Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 5091, 

2. schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o technické podpoře se společností Triada 

spol. s.r.o., U Svobodárny12/1110, 190 00 Praha 9, IČ: 43871020, zapsanou u 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5091, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 92/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výběrové řízení obálkovou metodou na byt v MŠ Lojovická         o dispozici 

2+1 a velikosti 47,94 m
2
, na adrese Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš, za 

podmínek: 1) nejnižší možná podaná nabídka bude ve výši nynějšího nájemného ve 

výši 7 557 Kč, 2) uchazeč/ka musí být zaměstnancem některé z příspěvkových 

organizací zřizovaných Městskou částí Praha-Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 93/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti týkající se navýšení rejstříkové kapacity školní jídelny MŠ 

Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice, zajišťující stravování pro 

hlavní budovu na adrese viz výše a současně na odloučeném pracovišti na adrese 

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice na celkový počet 200 jídel, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
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č. 94/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí v souladu s  zřizovací listinou níže uvedené mateřské školy z pozice zřizovatele 

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu  Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 

- Libuš, IČ: 60437928 od pana Viacheslava Yakunina, bytem Zbudovská 766/13, 142 00 

Praha 4 - Libuš na provoz této školy ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

 

č. 95/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

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

„Poradenské středisko v Komunitním rodinném česko-vietnamském centru Praha (KRČVC): 

zahájení 1. 1.2019, ukončení 31.12.2020 - 24 měsíců“ 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 vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou L 14305 v rámci tohoto partnerství: 

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

akce samostatně žádat záštitu starosty městské části, 

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

projektu a pozvánkách na akce realizované v rámci projektu, 

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

partnerem projektu. 

 

 

č. 96/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení přípojky NN do parku U 

Zahrádkářské kolonie na pozemku parc.č. 1057/7 v k.ú. Libuš s obchodní firmou PRE 

distribuce, a.s., se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 IČ: 273 76 516, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

10158,   

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

usnesení. 

 

 

č. 97/2018 

 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních 

údajů se společností Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 

: 26843935, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 za cenu 13. 

068,- Kč včetně DPH měsíčně, 



Strana 4 (celkem 4) 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Z+M Partner, spol. s r.o., 

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ : 26843935, vedenou u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 za cenu 178 199,- Kč,- Kč včetně DPH, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 


