USNESENÍ RADY ze dne 17. 12. 2019
č. 324/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. ruší své usnesení č. 281/2019 ze dne 11. listopadu 2019,
2. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Rezervního fondu a přesunem těchto
finančních prostředků do Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334,
142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 6043796, v průběhu roku 2019, v souladu s §30, odst. 4
zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů ve výši 140. 000,- Kč,
3. schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy Ke Kašně,
Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 6043796 v průběhu roku 2019, v souladu
se zákonem č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů na pořízení hmotného dlouhodobého majetku a k navýšení
peněžních prostředků určených na financování údržby, oprav a odstranění havarijního
stavu majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost takto:

na pořízení přístupového systému ke vchodu školy dle §31, odst. 2, písm. a) ve
výši 132. 400,
na opravu a údržbu vnitřního vybavení nábytkem a na opravu a údržbu
tepelného zdroje z důvodu havárie dle §31, odst. 2, písm. d) v celkové výši 27.
600,- Kč.
č. 325/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s G.A.P. education, střední škola
s.r.o., Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 27907538 s účinností od 1.
července 2020 za roční cenu pronájmu ve výši 460.610,- Kč,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 326/2019
Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Dodávka vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Praha-Písnice“
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 vystavení objednávky na „Dodávka vybavení pro Jednotku dobrovolných
hasičů Praha-Písnice“ s firmou Duffek s.r.o, Košetice 239 394 22 Košetice IČ:
04768663 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 24540 za cenu 445 666,14,- Kč bez DPH,
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4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této objednávky, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
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