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USNESENÍ RADY ze dne 8. 8. 2019 

 

č. 196/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje záměr podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o povolení otevření druhé 

přípravné třídy v Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 

– Libuš od 1. 9. 2019,  

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

přílohou č. 1 usnesení, 

3. bere na vědomí požadavek pana ředitele na navýšení mzdových nákladů na období od 

1. 9. do 31. 12. 2019 ve výši 375 400,- Kč a zvýšení provozních nákladů ve výši 

29.600,- Kč v souvislosti s případným otevřením druhé přípravné třídy v Základní 

škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, tedy v celkové 

výši 405.000,- Kč, které nebudou-li hrazeny z krajské rezervy prostředků MŠMT 

na rok 2019, uhradí zvýšené náklady do max. celkové výše 405 000,- Kč zřizovatel 

základní školy. 

 

 

č. 197/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě s Mgr. Hanou Kolářovou, 

K Mejtu 200, 142 00 Praha 4 - Písnice, kterým se zvyšuje cena za grafickou úpravu 

jedné tiskové časopisu U nás,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 198/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s Návrhem na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 11/2019, 

provedenou rozpočtovým opatřením č. 39/2019, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. pověřuje místostarostu Bc. Michala Korbela předložit Návrh na změnu rozpočtu č. 

11/2019 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

 

č. 199/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Ceník jednotlivých prací při přípravě jednoho čísla časopisu U nás  

s účinností od 1. září 2019, který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 
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č. 200/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy o 

výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí včetně Důvodové zprávy a jejích 

příloh, 

2. bere na vědomí návrh stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

na hodnotu 2 a komerčního koeficientu na hodnotu 1,5, 

3. požaduje v případě MČ Praha-Libuš velikostní koeficient daně z nemovitosti z dnešní 

hodnoty 5 snížit na hodnotu 3,5, 

4. doporučuje případný vyšší výnos daně z nemovitých věcí ukládat do Fondu rozvoje a 

rezerv MČ Praha-Libuš s předpokládaným využitím na rozšíření kapacit předškolního 

a školního vzdělávání v MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 201/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje navýšení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická 

pro rok 2019 dle přílohy č. 1 usnesení. 

 

 

č. 202/2019 

 

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 30 žáků, do maximálního počtu 4 žáků navíc v třídě zajišťujícím 9. 

stupeň vzdělávání v Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha 4 - Libuš na školní rok 2019/2020, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem udělení výjimky z 

nejvyššího počtu dětí v 9. třídě Základní školy Meteorologická, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 203/2019 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje organizátora a administrátora soutěže o návrh na architektonické řešení 

rozšíření budovy ZŠ s RVJ, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a to formou 

užší soutěže o návrh dle § 146 tohoto zákona včetně udělení regulérnosti z ČKA Ing. 

Markétu Kohoutovou, K vinicím 50, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČ: 86941861, 
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2. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Markétou Kohoutovou, K vinicím 50, 164 

00 Praha 6 – Nebušice, IČ: 86941861 za cenu 165.000,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 


