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USNESENÍ RADY ze dne 26. 10. 2020 

 

č. 226/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 8/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 22/2020 - 24/2020, dle přílohy č. 1 - 3, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

č. 227/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s umístěním herních prvků a s oplocením části pozemku parc. č. 557/1 v k. ú. 

Libuš, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle přílohy č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

2. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se Základní školou Wonderland Academy s. r. o., se 

sídlem U Školky 880, 149 00 Praha 4 – Šeberov, IČO: 28895410, zapsanou u Městského 

soudu v Praze pod sp. z. C 151658, na pronájem části pozemku parc.č. 557/1 v k.ú. Libuš, 

obec Praha, o výměře 250m
2
, nájemné je stanoveno ve výši 150,-Kč/m

2
/rok, tj. celkem 

37.500,-Kč/rok/bez DPH, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 228/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke společnému územnímu a 

stavebnímu řízení z 05/2020 na stavbu “ Rodinné domy Klokotská parc.č.557/134 a 

Mílová parc. č.557/135 v k.ú. Libuš“ o 1 NP, 

2. Souhlasí s připojením nemovitosti par.č. 557/134 v k.ú. Libuš na místní komunikaci 

Klokotská parc. č. 557/107 v k.ú. Libuš a nemovitosti parc. č.557/135 v k.ú. Libuš na 

místní komunikaci Mílová parc.č. 561/2 v k.ú. Libuš. Obě komunikace jsou ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš. Připojení pozemků na komunikaci bude provedeno v souladu 

s PD a na náklady investora, 

3. souhlasí s uložením inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro) do pozemků 

parc.č. 557/104 a parc. č. 561/2 v k.ú. Libuš, které jsou ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš , 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské 

sítě s investorem Le Cong Dat, Rakovského 3139, Praha 4-Modřany, Do Thi Thu 

Hien, Rakovského 3139, Praha 4-Modřany (parc.č. 557/134) a Do Hieu Quang, 

Plevelská 3112/3, Praha 4-Modřany, Do Phuc Quang, Plevelská 3112/3, Praha 4-

Modřany (parc.č. 557/135), 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 229/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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1. schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky 

s názvem „Dodávky prvků pražského mobiliáře – uliční vybavení“ včetně Přílohy č. 2 

– Prohlášení o přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání, 

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

tohoto usnesení.  

 

 

č. 230/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s podáním žádosti Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 

Praha - Libuš o dotaci hl. m. Praha v rámci Programu primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2021.  

 

č. 231/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš za školní rok 2019/2020 (období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020) dle přílohy č. 1, 

která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 232/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu odměn Mateřské školy Ke Kašně, Ke 

Kašně 334,142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961 ke konci roku 2020 v souladu s §32, odst. 

3, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů do výše 30.000,- Kč. 

 

č. 233/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic Mateřské školy Mezi 

Domy, Mezi Domy 373,142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944 60437936 v průběhu 

roku 2020 v souladu s §31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na opravy a nákup služeb 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do výše 350.000,- Kč, 

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

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 60437910 

v průběhu roku 2020 v souladu s §31, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. O 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na pořízení 

a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou 

drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení v celkové částce 104.300,- Kč. 

 

č. 234/2020 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie 

maloodběratel s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 

4,  IČ: 27403505 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 10356 pro odběrné místo objekt hasičské zbrojnice Libuš-

nové garáže parc. č. 409/1 k.ú. Libuš,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 235/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048, na vybudování 

Fitparku Libuš se společností Workout Europe s.r.o., IČ: 05372356, Prorektorská 

662/2, 108 00 Praha 10, zapsanou Městským soudem v Praze, spisová značka C 

262621, kterým se mění skladba cvičebních prvků fitparku a zvyšuje se cena díla o 

13.800,- Kč bez DPH na 784 050,- Kč  bez DPH, tedy na 948.700,50 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


