
Příloha č. 2 usnesení ZMČ č. .../2021 ze dne 16. 2. 2021 

Jmenování komisí k realizaci Dotačního programu MČ Praha-Libuš 
na rok 2021 pro poskytování programových dotací 

 

1. Jmenuje členy Komisi, členy a tajemnici komise pro otevírání obálek:   

- Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka ÚMČ Praha-Libuš,  
- Ing. Šárku Fruncovou Vlčkovou, vedoucí odb. Správního a školství ÚMČ Praha-Libuš, 
- pí Renatu Sobíškovou, referentku odb. Správního a školství ÚMČ Praha-Libuš,  

současně za členku a zapisovatelku komise                                                                                                                                  
 

 

2. Jmenuje Komise, členy a zapisovatele komisí pro hodnocení projektů : 

a) pro oblast č. 1 a č. 4 (Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 
21, Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu 
dětí a mládeže): 

- p. Milana Černého – starostu Sboru dobrovolných hasičů Písnice, 
- p. Martina Franka – zastupitele MČ Praha-Libuš a velitele jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Písnice, 
- Janu Krátkou – organizátorku aktivit RC Kuřátko,  
- PaedDr. Lenku Kubrichtovou pověřenou zastupováním předsedkyně Školské komise 

rady městské části, 
- Mgr. Kateřinu Tomešovou – předsedkyni Školské komise rady městské části,  
- Ing. Jaroslavu Kubů, občanku MČ Praha-Libuš,       
- p. Pavla Mráze – starosta Sboru dobrovolných hasičů Libuš, 
- Bc. Petra Borského, vedoucího odb. Životního prostředí a dopravy a koordinátora 

MA 21 ÚMČ Praha-Libuš za zapisovatele komise,  
       

  

 
b) pro oblast č. 2 (Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit): 

- Bc. Michala Korbela – místostarostu MČ Praha-Libuš pro ekonomiku a zástupce 
starosty Sboru dobrovolných hasičů Libuš, 

- Bc. Kateřinu Černou – zastupitelku MČ Praha-Libuš a členku Školské rady 
při ZŠ Meteorologická,  

- Mgr. Hanu Kendíkovou - občanku MČ Praha-Libuš a členku Školské rady při ZŠ s RVJ 
v Písnici,  

- Mgr. Radka Řezanku - zastupitele MČ Praha-Libuš a člena Školské rady 
při ZŠ Meteorologická, 

- pí Ivanu Fendrychovou - občanku MČ Praha-Libuš, 
- p. Jana Dubna - občana MČ Praha-Libuš, 
- Mgr. Jaroslava Kulika - ředitele ZŠ Meteorologická, 
- Mgr. Blanku Chýlovou - ředitelku ZŠ s RVJ,  

- Bc. Tomáš Kuneš, referent odb. Správního a školství ÚMČ Praha-Libuš za zapisovatele 
komise,  

 



  
 

 
c) pro oblast č. 3 a 5 (Program v sociální oblasti, Podpora v oblasti primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených příspěvkových organizacích/školách): 

- Ing. Lenku Koudelkovou – místostarostku MČ Praha-Libuš pro oblast sociální, 
vzdělávání, školství a tělovýchovy, 

- p. Marii Vašákovou - protidrogovou koordinátorku správního obvodu Praha 12, která 
dále koordinuje prevenci rizikového chování ve školách ve správním obvodu,  

- p. Miloše Hájka - spolupracovníka odb. Správního a školství MČ Praha-Libuš v roli 
koordinátora potřeb v sociální oblasti, 

- Mgr. Lenka Hanyšová, metodičku prevence na ZŠ v Praze 12,  
- pí Jiřinu Kolářovou - občanku MČ Praha-Libuš,     
- Ing. Šárku Fruncovou Vlčkovou, vedoucí odb. Správního a školství ÚMČ Praha-Libuš 

za zapisovatelku komise. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


