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USNESENÍ RADY ze dne 20. 7. 2020 

 

č. 155/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s navrženým dopravním opatřením ke zklidnění dopravy v lokalitě kolem 

ulice K Lukám, spočívající ve zjednosměrnění části ulice K Lukám v úseku od 

dětského hřiště k ulici Klokotská a zjednosměrnění části ulice Na Musilech v úseku od 

ulice Klokotská k ulici Betáňská, 

2.    pověřuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním žádosti o 

stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích dle navrženého dopravního 

opatření odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12. 

 

č. 156/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Autoflotily 2006 č. 

898201286 na pojištění vozidel s  Allianz pojišťovnou a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 

Praha 8, IČ 471 15 971 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1815, na 

další rok za roční pojistné ve výši 126.325,- Kč,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku ke skupinové pojistné 

smlouvě Autoflotily 2006 č. 898201286, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 157/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společnosti Mand CZ s.r.o, Vavřenova 1170/8, 

142 00 Praha 4 – Braník, IČO: 24287881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 193201 na výměnu interiérových dveří 

včetně obložek v objektu Libušská č. p. 35, Praha 4, za cenu 90.094,18 Kč včetně 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 158/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí případné rozhodnutí ředitelky Mateřské školy K Lukám, K Lukám 

664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš přijmout k předškolnímu vzdělávání od školního roku 

2020/2021 dvě děti pedagoga specifikované v neveřejné příloze usnesení, 

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Vyjádření zřizovatele, 

které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 
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č. 159/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na začlenění a podporu žáků s OMJ 

poskytovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a Evropského sociálního fondu 

Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

 

 

č. 160/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí rozhodnutí účastníka AWIGO s.r.o., Žalanského 1674/52a, 163 00 

Praha 6 - Řepy, IČ: 27156541 odmítnutí poskytnout součinnost k Smlouvy o dílo 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 

Libuš – sadové úpravy“ ze dne 13. 7. 2020,  

2. schvaluje Rozhodnutí o vyloučení účastníka AWIGO s.r.o., Žalanského 1674/52a, 

163 00 Praha 6 - Řepy, IČ: 27156541 z veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš – sadové úpravy“ ke dni 20. 7. 2020, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí o vyloučení 

účastníka, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 

Libuš – sadové úpravy“ s firmou GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 

Průhonice, IČ: 27195783 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městského soudu 

v Praze, spisová značka C 103585, za cenu bez DPH 291.050,- Kč, s DPH 352.170,50 

Kč, 

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy o dílo, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

ke Smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš – 

sadové úpravy“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 161/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služby se společností URBITECH s.r.o., 

Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 vedenou u Krajského soudu v Brně pod 

spisovou značkou C 90682 na poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz  za cenu 

23.880,- Kč bez DPH ročně a za každou odeslanou SMS zprávu ve výši 0,69 Kč bez 

DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 162/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela sv. 

Jakuba Staršího Praha – Kunratice, Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice 

na opravu zdi v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – Kunraticích ve výši 60.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 163/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 5/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 12/2020 - 16/2020, dle přílohy č. 1 - 5, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

č. 164/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

akci „Dodávka herních prvků“ MŠ K Lukám v Praze 4 - Libuši 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 „Dodávka herních prvků“ s firmou 

DŘEVOARTIKL, spol. s. r. o, Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo IČ: 263 06 921 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 42644 za cenu 293.480,- Kč bez DPH, tj. 355 111,00 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 „Dodávka herních prvků“ pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovou, 

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

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 165/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Oprava sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 1. NP, Praha 4 - 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 Smlouvy o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení v ZŠ 

Meteorologická 181, pavilon E 1. NP, Praha 4 - Libuš“ s firmou S.V.A. spol. s r.o. IČ: 



Strana 4 (celkem 4) 

18626467, Pramenná č. ev. 3, 148 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938 za cenu 839.700,- Kč bez DPH,  

4. 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 „Oprava sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 1. 

NP, Praha 4 - Libuš“ pro paní Šárku Pichovou a Ing. Milana Maška, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

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

 

č. 166/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje rozšíření předmětu nájmu stávající nájemní smlouvy o nebytový prostor – 

učebnu (65m
2
) a chodbu (18m

2
) v 1. NP pavilonu E v objektu Základní školy 

Meteorologická 181, Praha 4, na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 30.6.2021, společnosti 

G.A.P. education, střední škola s.r.o., se sídlem Praha 4 – Libuš, Meteorologická 181/2, 

IČO: 27907538, za účelem provozování školy nebo školského zařízení. Celkové nájemné 

je stanoveno ve výši 42.711,- Kč/měsíc, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2015126179 ze dne 21. 12. 2015 

se společností G.A.P. education, střední škola s.r.o., se sídlem Praha 4 – Libuš, 

Meteorologická 181/2, IČO: 27907538, na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2021, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 


