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USNESENÍ RADY ze dne 30. 4. 2020 

 

č. 73/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2020 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 74/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 2/2020 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 5 – č.8/2020, dle příloh 1-4, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

č. 75/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

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

akci „Oprava oplocení u objektu Klubu Junior – 2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4“ 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 „Oprava oplocení u objektu Klubu Junior – 

2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4“ s firmou Inu Creative Holding s.r.o. Havlíčkovo 

nám. 3/15, 252 19 Rudná IČ: 081 70 860 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 314137 za cenu 325 098,-  Kč s DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 76/2020 

 

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: CZ05931614 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci veřejné zakázky  

„Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, sadové úpravy zahrady“, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 77/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

souhlasí s čerpáním 88 000,00 Kč z Rezervního fondu Základní školy s rozšířenou výukou 

jazyků, Ladislava Coňka 40/3,1420 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 60437936 v průběhu roku 2020 

na montáž a zprovoznění školního rozhlasu, doporučeného opakovaně při prověrkách BOZP a 

PO. 



Strana 2 (celkem 5) 

 

 

 

č. 78/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smluv o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkových 

organizací za rok 2019 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. 79/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

bere na vědomí Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a 

zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze.  

 

č. 80/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje bezplatnou inzerci v časopisu U nás pro osoby samostatně výdělečně činné 

a právnické osoby podnikající na období květen až září 2020, 

2. pověřuje šéfredaktorku časopisu Hanu Kolářovou vypracováním pravidel pro 

bezplatnou inzerci podle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 81/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

1. souhlasí s ukončením přerušení provozu zřizovaných mateřských škol a s nimi 

souvisejících školských zařízení na základě usnesení Rady městské části č. 43/2020 ze 

dne 17. 3. 2020, a to s účinností od 14. 5. 2020 od 6:00 hodin; jedná se o: 

- Mateřskou školu K Lukám, K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

- Mateřskou školu Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

- Mateřskou školu Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

- Mateřskou školu Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

2. žádá ředitelky výše jmenovaných mateřských škol o zahájení provozu za splnění 

následujících podmínek: 

a) epidemiologická situace se prudce nezhorší a vláda ČR bude i nadále 

pokračovat v postupném uvolňování omezení, 

b) mateřské školy budou schopny splnit podmínky metodiky či doporučení 

vydané MŠMT ČR, MZ ČR a KHS 

c) jednotlivé mateřské školy vydají vlastní opatření pro rodiče, 

3. ukládá ředitelkám výše jmenovaných mateřských škol informovat zřizovatele a rodiče 

o termínu zahájení provozu jednotlivých mateřských škol, o hygienických, 
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bezpečnostních a provozních opatřeních i podmínkách nástupu dětí do mateřské školy 

včetně způsobu zajištění péče o děti v souladu s tímto usnesením. 

 

 

č. 82/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením školských zařízení při základních školách v prázdninovém 

období 2020 v rozsahu: 

 

kal. 

týden 

pracovní 

dny 

Školní družina a školní jídelna                         

při ZŠ s RVJ v Písnici  

Školní družina a školní jídelna                         

při ZŠ Meteorologická 

27 29.6. - 3.7. 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 
provoz přerušen 

28 7.7. - 10.7 provoz přerušen provoz přerušen 

29 13.7. - 17.7. provoz přerušen provoz přerušen 

30 20.7. - 24.7. provoz přerušen provoz přerušen 

31 27.7. - 31.7. provoz přerušen provoz přerušen 

32 3.8. - 7.8. provoz přerušen provoz přerušen 

33 10.8. - 14.8. provoz přerušen provoz přerušen 

34 17.8. - 21.8. provoz přerušen provoz přerušen 

35 24.8. - 28.8.  provoz přerušen 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 

36 31.8.  provoz přerušen 
letní provoz pro žáky obou ZŠ 

zřizovaných MČ 

 

2. souhlasí s uzavřením mateřských škol a jejich školských zařízení v prázdninovém 

období 2020 v rozsahu: 

kal. 

týden 

pracovní 

dny 

MŠ a                 

školní jídelna 

Lojovická 

MŠ a                

školní jídelna        

K Lukám 

MŠ a                

školní jídelna 

Mezi Domy 

MŠ a                

školní jídelna      

Ke Kašně 

27 1.7. - 3.7. letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz 

28 7.7. - 10.7 letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz 

29 13.7. - 17.7. letní provoz provoz přerušen 
letní provoz i pro 

MŠ K Lukám 
letní provoz 

30 20.7. - 24.7. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen 

31 27.7. - 31.7. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen 

32 3.8. - 7.8. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen 

33 10.8. - 14.8. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen 

34 17.8. - 21.8. provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen provoz přerušen 

35 24.8. - 28.8.  letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz 

36 31.8.  letní provoz letní provoz letní provoz letní provoz 

 

č. 83/2020 
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Rada městské části Praha-Libuš: 
 

1. souhlasí s doplněním směny pozemků v rámci realizace veřejně prospěšných staveb 

„Tramvajová trať Modřany – Libuš” a „stavba trasy metra I.D.“ o pozemky parc.č. 

215 v k.ú. Libuš, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš a část pozemků 

parc.č. 1138/2 a 1140/1 oba v k.ú. Libuš, obec Praha (mimo části, na kterých se 

nacházení komunikace) ve vlastnictví hlavního města Prahy za podmínky dohody 

s žadatelem (fyzickými osobami) na pořízení „Územní studie sídliště a okolí budoucí 

stanice metra D Libuš“, která je ve fázi vypořádání připomínek“, 

2. souhlasí s odejmutím pozemku parc.č. 215 v k.ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené správy 

MČ Praha-Libuš po splnění podmínky uvedené v bodě č. 1 tohoto usnesení, 

3. ukládá místostarostovi panu Tomáši Loukotovi, DiS. předložit návrh na odejmutí 

pozemku na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

č. 84/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s projednání žádosti do doby získání pravomocného stavebního povolení a 

vyjádření stavební komise s prof. Ing. Alexandrem Zharikovem, trvale bytem: 

Pištěkova 1155/21, 149 00 Praha 4 – Chodov, na prodej pozemku parc. č. 155/8 v k. ú 

Písnice, obec Praha, o výměře 22 m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve 

výši 110.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 4920/18/2020 vypracovaného Ing. 

Jaroslavou Hromádkovou, 

2. pověřuje pana místostarostu Tomáše Loukotu, DiS, projednáním tohoto návrhu na 

zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 85/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

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

akci „Vybavení zahrady MŠ K Lukám v Praze Libuš“ a to v souladu se zprávou o 

hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Vybavení zahrady MŠ K Lukám v Praze 

Libuš“ s firmou 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou, 

IČ: 28703324, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, spisová značka C 27601, za cenu 1.330.003,93 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 ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Vybavení zahrady MŠ K Lukám v Praze Libuš“ 

pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu,  

6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 86/2020 

 



Strana 5 (celkem 5) 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci:,, Rekonstrukce oplocení v ZŠ RVJ“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 87/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

1. rozhodla o vyloučení nabídky č. 5 v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) Zákona o 

vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, 

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

akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p.181, pavilon C, 

Praha-Libuš“ a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 

Meteorologická č.p.181, pavilon C, Praha-Libuš“ s firmou Konstruktis Praha, spol. 

s r.o., IČ: 45799431, Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, za cenu 5.195.167,75 Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 

Meteorologická č.p.181, pavilon C, Praha-Libuš“  pro paní Šárku Pichovu a Ing. 

Milana Maška, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 
7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 


