
USNESENÍ RADY ze dne 4. 3. 2019

č. 48/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní

místo ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou

jazyků, se sídlem L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 — Písnice, IČO: 60437936 ve složení:

a) předsedkyní komise:

Ing. Lenku Koudelkovou, místostarostku MČ Praha-Libuš,

b) členy komise:

p. Tomáše Loukotu DiS., místostarostu MČ Praha-Libuš,

PhDr. Zdenku Klesnilovou, specialistku odb. školství, mládeže a sportu Magistrátu hl.

m. Prahy,

Mgr. Miroslava Hřebeckého, odborníka - programového ředitele EDUin, o. p. 5.,

Mgr. Olgu Kretíkovou, pedagožku Základní školy s RVJ,

Mgr. Karla Pešinu, inspektora Pražského inspektorátu ČŠI,

Mgr. Kateřinu Kubínovou, členku Školské rady při ZŠ s RVJ .

c) souhlasí s přítomností starosty městské části Mgr. Jiřího Koubka při jednání konkursní

komise,

d) souhlasí s přítomností případných dalších odborníků s hlasem poradním k jednání

konkursní komise přizvaných za souhlasu zástupců zřizovatele V konkursní komisi,

e) pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jmenovaní členů konkursní

komise, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení jako příloha č. l,

Í) pověřuje vedoucí odboru spravního a školství ÚMČ Praha-Libuš Ing. Šarku

Fruncovou Vlčkovou zajistit organizačně proces konkursního řízení včetně úkolů

tajemníka konkursní komise.

č. 49/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku,

umístěné na pozemku par. č. 559/1 V k.ú. Písnice V MČ Praha-Libuš,

schvaluje bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule kfit parku, umístěné na

pozemku par. č. par. č. 559/1 V k.ú. Písnice V MČ Praha-Libuš

schvaluje uzavření Smlouvy o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku,

umístěné na pozemku par. č. 559/1 V k.ú. Písnice, mezi MČ Praha-Libuš, jakožto

příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem,

ukládá Odboru životního prostředí a dopravy seznámit odbor školství, mládeže a sportu

MHMP s usnesením Rady MČ Praha-Libuš,

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

tohoto usnesení.

č. 50/2019

Rada městské části Praha-Libuš:
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schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 1/2019vze dne 26. 2. 2019 a Rozhodnutí

tajemníka UMC ze dne 26. 2. 2019 o vyřazení majetku MC Praha-Libuš a PO zřízených MC

V celkové výši 342 249,26 Kč.

ě. 51/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností BHS spol. s r.o. se sídlem Nad

lesním divadlem 1354/8á, 142 00 Praha 4 IČ: 45308380 zapsaná vobchodním

rejstříku vedený městským soudem V Praze oddíl C vložka 8078 na technický dozor

stavebníka na akci „Nová služebna městské policie“,

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 52/2019

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: CZOS931614

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

podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Nová služebna městské policie“,

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 53/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. nesouhlasí s předloženým návrhem pána JindřichaHalady,—

Praha-Libuš o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na

pozemku parc. č. 1006/12 V k.ú. Písnice ze ZMK — zeleň městská krajinná ná OB-čistě

obytné,

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání ná

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

č. 54/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 01/2019 provedenou

rozpočtovým opatřením č. 01/2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Strana 2 (celkem 5)



E. 55/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. jmenuje Povodňovou komisi městské části Praha-Libuš V tomto složení:

předseda komise - Mgr. Jiří Koubek,

místopředseda komise - Ing. Pavel Macháček,

členové: pí Šárka Pichová,

p. Martin Frank,

p. Ondřej Stašek,

2. volí tajemníkem Povodňové komise Bc. Petra Borského.

E. 56/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství se společností EDUin, o.p.s., Veslařský

ostrov 62, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 24706370, zapsanou V obchodnim rejstříku u

Městského soudu v Praze, vedenou pod spisovou značkou O 738, s účinností od 12. 3.

2019,

2. schvaluje uhrazení členského poplatku souvisejícího s členstvím městské části Praha-

Libuš V Klubu zřizovatelů „Měst vzdělávání“ ve výši

3. 630,— KE VE. DPH na rok 2019,

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

E. 57/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s podáním žádosti mateřské školy K Lukám, K Lukám „ 664,

142 00 Praha - Libuš o dotaci EU v rámci Operačního programu Praha pól růstu CR (OP

PPR) ve výzvě č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

E. 58/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje navýšení závazných ukazatelů zřízených příspěvkových organizací z příspěvku

zřizovatele na provoz — změna účelu dle přílohy č.1 usnesení tohoto tisku.

E. 59/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí hodnocení ředitelky Mateřské školy K Lukám se sídlem K Lukám

664/1a, 142 00 Praha 4 _ Libuš paní_které dne 31. 7. 2019 končí
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2.

3.

4.

šestileté období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky této

příspěvkové organizace, jež je V příloze č. 1 k důvodové zprávě,

vydává potvrzení o pokračování na vedoucím pracovním místě ředitelky zřízené

příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám, se sídlem K Lukám 664/ lá, 142 00

Praha 4 _ Libuš, IČO: 49624628, paníinadobu určitou tj. od 1. 8. 2019

do 31. 7. 2025, vsouladu 5 § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., opředškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení,

pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem tohoto potvrzení,

které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

konstatuje, že příloha č. 1 k důvodové zprávy a příloha č. 1 usnesení jsou neveřejné.

č. 60/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním

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

odborném a jiném vzdělávání (školskému zákonu) ve znění pozdějších předpisů, což

je 24 dětí, do nejvyššího počtu specifikovaného v jednotlivých žádostech mateřských

škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2019/2020,

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem jednotlivých žádostí o povolení

výjimek z nejvyššího počtu dětí od mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš,

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 61/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí spodáním žádosti Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00

Praha-Libuš o dotaci EU v rámci Operačního programu Praha pól růstu CR (OP PPR) ve

výzvě č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

č. 62/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje opětovné zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce

Katalogu sociálních a návazných služeb pro rok 2019, který vždy připravuje a vydává

městská část Praha 12 i pro občany MČ Praha-Libuš při současném uvolnění finanční

podpory ve výši 10.000,- Kč ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019,

schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a prezentace Veletrhu

sociálních služeb 2019, který realizuje správní celek městská část Praha 12 jako

prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb.
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č. 63/2019

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

akci „Rekonstrukce prostor České pošty s.p., č.p. 1 Libuš“ V ulici Libušská č.p. 1/204,

Praha 4 a to V souladu se zprávou o hodnocení nabídek,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí, které je

nedílnou součástí tohoto usnesení,

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce prostor České pošty s.p.,

č.p. 1 Libuš“ V ulici Libušská č.p. 1/204, Praha 4 s firmou STINRE sro IČ:

29008255 Jeremenkova 58, 147 00 Praha 4 - Branik zapsanou V obchodnim rejstříku

vedený Městským soudem V Praze oddíl C vložky 157 547,

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

součástí tohoto usnesení,

schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené

ke Smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce prostor České pošty s.p., č.p. 1

Libuš“ V ulici Libušská č.p. 1/204, Praha 4 pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku

Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.
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