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USNESENÍ RADY ze dne 13. 5. 2019 

 

č. 107/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 05/2019, provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 18/2019 a č. 19/2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 108/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výši zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových 

organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů na 

základě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. schvaluje žádost ZŠ Meteorologická na pokrytí ztráty v hlavní činnosti z roku 2018 

z rezervního fondu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 

 

č. 109/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na Dodávku a instalaci venkovních elektrických 

žaluzií v tělocvičně v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice “ 

s firmou RAICOM s.r.o. IČ: 27941671, Vinohradská 1596/29, 120 00 Praha 2, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C vložka 

128145, za cenu 156 506,24 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 110/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na zakázku „Dodávka pracovního stroje 4x4 pro 

JSDH Písnice“ se společností Fairinvest s.r.o., Starolázeňská 460/39, 159 00 Praha 5 – 

Velká Chuchle, IČ: 28414594, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze pod spis. značkou C 139829 za cenu 231.000,- Kč včetně DPH. 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 111/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním přípojky NN do pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Písnice k RD č.p. 

137 ulice Ke Kašně za podmínky, že realizaci provede  na základě objednávky 

investora a na náklady investora společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 
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00 Praha 1 – Nové Město, která je zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ulice Ke 

Kašně“ a na dílo poskytuje záruku do 25. 10. 2021, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s panem VU THI Tu, V Kálku 91/1, 142 00 Praha 4 – Písnice na přípojku NN do 

pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Písnice,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 112/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 2014074062 

o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m
2
 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 

373, 142 00 Praha 4 – Písnice s paní Jitkou Saipovou, trvale bytem K Lukám 641, 142 

00 Praha 4 a panem Martinem Saipem, trvale bytem Jarníkova 1892, Praha 4, 

s účinností od 1. 7. 2019 na dobu určitou jednoho roku za měsíční nájemné ve výši 

6 889,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 5, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 113/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním vodovodních a kanalizačních přípojek do pozemků parc.č. 

293/1, 294/1 a 1140/1 všechny v k.ú. Libuš k pozemkům parc. č. 293/2, 292 a 293/50, 

všechny v k.ú. Libuš v ulici U Pejřárny a K Jezírku za podmínky, že realizaci těchto 

přípojek a veškeré s tím spojené úpravy komunikace u Pejřárny a K Jezírku provede 

na základě objednávky a na náklady stavebníka pana Petra Davídka společnost 

WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 – Kunratice, která je 

zhotovitelem stavby rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 – Libuš, ulice 

K Jezírku a ulice U Pejřárny a na dílo poskytuje záruku,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s panem Petrem Davídkem, Dejvická 998/52, 160 00 Praha – Bubeneč, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 114/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smluv o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkových 

organizací za rok 2018 s Ing. Jaroslavem Brtáněm, Průhonek 1213/1, 155 00 Praha 5 – 

Stodůlky,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 115/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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schvaluje roční účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-

Libuš za rok 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 116/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Dodávka zařízení a navýšení kapacity kuchyně v MŠ K Lukám 664, Praha -Libuš“, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

č. 117/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181  III etapa – 2 fáze“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek, 

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

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 

Meteorologická č.p. 181  III etapa – 2 fáze“ s firmou ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 

142 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl B 

vložka 1573za cenu 3 868 543,23 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

č. 118/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí vystavení  objednávky  na odstranění havarijního stavu východní části 

obvodové stěny objektu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4 - Libuš na hranici pozemků 

parc.č. 516, 514 a 515, všechny v k.ú. Libuš se společností Manipulace Investice Konstrukce 

ROsenkranc s.r.o. IČ: 03028666, Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 34141 za cenu 

173 383,32 Kč s DPH. 

 

č. 119/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019044030 ze dne 4. 4. 2019 s 

firmou Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. Švermova 544/5, 412 01 

Litoměřice, IČ: 03028666, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
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soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 34141na zakázku ,,Rekonstrukce části 

kamenné zdi na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš“, kterým se snižuje celková cena 

díla o 24 257,- Kč bez DPH, 

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

součástí usnesení. 

 

 

č. 120/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 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 

vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 10356,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 121/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje realizaci letního příměstského tábora na podporu integrace cizinců „Veselý 

týden s dráčkem“ realizovaného spolkem INFO-DRÁČEK financovaného mimo jiné i 

z dotací městské části udělených v rámci Dotačního programu MČ Praha-Libuš 

v termínech 15. - 19. 7. 2019, 22. - 26. 7.2019, 12. - 16. 8. 2019 a 19. - 23. 8. 2019 

v zapůjčených prostorech městské části Praha-Libuš v objektu Klub Junior, Na 

Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu městské části Praha-Libuš, 

Klubu Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice, na část prostor, a 

to bezplatně, na dobu určitou 15. - 19. 7. 2019, 22. - 26. 7.2019, 12. - 16. 8. 2019 a 19. 

- 23. 8. 2019 se spolkem  INFO-DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126, 14200 Praha 4 - 

Písnice, IČ: 22837558, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl L vložka 20555, 

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy 

o výpůjčce, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených 

prostor v objektu MČ Praha-Libuš Klub Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 

Praha 4 – Písnice, za cenu 4 000,- Kč celkem (1 000,- Kč týdně)  se spolkem INFO-

DRÁČEK, z. s., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 22837558, zapsaný 

spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 

20555, 

5. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy o úhradě 

nákladů, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 122/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor v objektu městské části Praha-Libuš, 

na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, na část prostor Klubu Junior 
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bezplatně, na dobu určitou a to v termínech 15. - 26. 7. 2019 a 12. - 23. 8. 2019 se 

Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, 

IČ: 60437910, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 123/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí přihlášení pana ředitele Mgr. Jaroslava Kulika a pana statutárního 

zástupce ředitele Mgr. Tomáše Pilaře Základní školy Meteorologická, Meteorologická 

181, 142 00 Praha 4 – Libuš  do dvouletého vzdělávacího a motivačního programu 

„Ředitel naživo“ v průběhu let 2019-2021 včetně žádosti o spolufinancování nákladů 

z rozpočtu zřizovatele, 

2. schvaluje záměr podpořit účast pana ředitele Mgr. Jaroslava Kulika a pana 

statutárního zástupce ředitele Mgr. Tomáše Pilaře Základní školy Meteorologická 

ve dvouletém vzdělávacím a motivačního programu „Ředitel naživo“ úhradou 50%-ti 

procent nákladů z rozpočtu MČ, tj. do maximální celkové výše 66. 000,- Kč včetně 

DPH.  

 

 

 

č. 124/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje paní ředitelce Mateřské školy Mezi Domy - příspěvkové organizace 

zřizované MČ Praha-Libuš Mgr. Ivaně Gerlašinské plat s účinností od 1. 6. 2019 

uvedený v neveřejné příloze tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem 

platového výměru, který je nedílnou neveřejnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 125/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu odměn Mateřské školy Ke Kašně, 

Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 6043796 v celkové výši 10. 000,-  Kč na 

plat zaměstnance vypomáhajícího v době pracovní neschopnosti ostatních 

zaměstnanců ve škole na období roku 2019, 

2. schvaluje s bodem č. 1 tohoto usnesení souvisící navýšení limitu závazných ukazatelů 

Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961 

v roce 2019 a to na platy o 10 000,- Kč a na s tím související odvody na povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na 
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povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na tvorbu fondu kulturních 

a sociálních potřeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou přílohou. 

 

 

 

 

č. 126/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice v průběhu roku 2019, 

v souladu s §31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování oprav majetku - vestavěných skříní, které příspěvková organizace používá pro 

svou činnost v celkové výši 45 000,- Kč.  

 

 

 

 

č. 127/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice 

v průběhu roku 2019, v souladu s §31, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/200 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na pořízení 

hmotného dlouhodobého majetku – pořízení dvou venkovních klimatizačních jednotek 

ve výši 85 000,- Kč, 

2. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice 

v průběhu roku 2019, v souladu s §31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/200 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů k navýšení 

peněžních prostředků určených na financování oprav majetku – opravy venkovních a 

vnitřních klimatizačních jednotek včetně instalací a montáží, které příspěvková 

organizace používá pro svou činnost v celkové výši 55 000,- Kč. 

 

 

č. 128/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí žádost paní ředitelky o navýšení provozního příspěvku pro Základní 

školu s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice, 

IČ: 60437936 pro rok 2019.  

2. ukládá odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš zajistit o hlavních 

prázdninách výměnu podlahové krytiny v jedné třídě a nátěru dvou kusů dveří 
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z finančních prostředků na opravy a údržbu ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2019.  

 

č. 129/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

na akci „INFO KOUT - Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


