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USNESENÍ RADY ze dne 12. 7. 2021 

 

 

 

č. 173/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s opravou kanalizační přípojky k objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4 - 

Libuš, 

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

akci ,,Oprava kanalizační přípojky k objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4 - Libuš“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 174/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí pojištění majetku - nově svěřené budovy bývalého SOU, do správy 

MČ Praha-Libuš za 6.080,- Kč/rok, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Pojistné smlouvě na pojištění majetku a 

odpovědnosti Region č. 1562030518, se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., 

Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, zapsanou do obchodního rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 1464, kterým se zvyšuje výše 

pojistného budov a drobných staveb ve svěřené správě MČ Praha-Libuš o 6.080,- 

Kč/rok na celkovou částku 246.217,- Kč za rok, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 6, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 175/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2016126158 ze dne 25. 1. 

2017 s vlastníky pozemku parc.č. 696/1 v k.ú. Písnice, na kterém je umístěno hřiště, 

Ing. Karlem Englišem, Ing. Ivem Fürstem, Miladou Fürstovou, Mgr. Barborou 

Horákovou, Martou Kapsovou, Radanou Květovou, Karen Munro, Lucií Portman, 

Karolínou Turner, Lucií Zitout a společností WINEHOUSE a.s., IČO: 28891473, se 

sídlem: Mstětická 475, 250 91 Zeleneč, zapsanou u Městského soudu v Praze sp. zn. 

B15262, spočívající v úpravě a doplnění účelu užívání o nové herní prvky a 

prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2026, 

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 176/2021 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojek inženýrských 

sítí do pozemku parc. č. 895/1 v k. ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, s Ing. 

Arch. Pavlem Markem a Ing. Lucií Mifkovou, dle GP č. 1863-679/2020,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 177/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem nařízení, kterým se vydává tržní řád,  

2. požaduje v příloze č. 1 k tržnímu řádu, v sekci Trhy, pořadové číslo 1049, Městská 

část Praha-Libuš, ve sloupci č.7 (Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby) 

uvést text: 

- Farmářské trhy 

- Potravinářské trhy 

- Květinové trhy 

- Umělecko-řemeslné trhy 

- Trhy se sortimentem vztahujícím se k období Vánoc 

- Trhy se sortimentem vztahujícím se k období Velikonoc 

- Občerstvení (stravovací služby), nápoje včetně alkoholických kromě lihovin ve 

smyslu čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787. 

 

 

č. 178/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s nezbytnou opravou a údržbou objektu č. p. 320/111v ulici Libušská, Praha 

4 - Písnice do odpovídajícího technického stavu tak, aby byl způsobilý bezpečnému 

užívání a splnil všechny hygienické a požární předpisy,  

2. pověřuje odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš zajištěním oprávněných 

dodavatelů na provedení oprav, údržby včetně odstranění vad vzešlých z provedených 

revizí a to tak, aby byly v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha-Libuš č. 1/2019 - 

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, 

3. požaduje, aby odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš průběžně 

informoval Radu MČ Praha-Libuš o postupu prováděných prací a o čerpání finančních 

prostředků účelově zapojených do rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 na základě 

RO 22/2021 schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 26/2021 dne 

29. 6. 2021, 

4. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv a objednávek na výše 

uvedené činnosti související s uvedením objektu č. p. 320/111 v ulici Libušská, Praha 

4 – Písnice do způsobilého stavu k bezpečnému užívání v termínu do 31. 8. 2021 za 

předpokladu, že budou v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha-Libuš č. 1/2019 - 

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. 
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č. 179/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. povoluje výjimku  z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů v 

Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš dle podaných 

žádostí o umístění dvou dětí až do maximálního počtu dvacet pět dětí v každé ze dvou 

tříd na školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem souhlasu s 

povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

3. ukládá ředitelce MŠ Lojovická paní Ivaně Sýkorové zajistit přijetí ke vzdělávání dvou 

dětí do MŠ Lojovická na základě žádostí rodičů, které jsou neveřejnou přílohou 

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě v souladu s platnou legislativou.   

 

 

č. 180/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce Katalogu 

sociálních a návazných služeb pro rok 2021, který pravidelně připravuje a vydává 

městská část Praha 12 i pro občany MČ Praha-Libuš s finanční podporou ve výši 

10.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2021, 

2. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a prezentace Veletrhu 

sociálních služeb 2021, který realizuje správní obvod městská část Praha 12 jako 

prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb. 

 

 

č. 181/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ZAPA beton a.s., se sídlem 

Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, zapsaná v OR vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785. Jedná se o dar ve formě výsadby 1ks lípy 

srdčité (Tilia cordata ok 14-16) za účelem využití jako součást veřejné zeleně 

v lokalitě Písnice, 

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

součástí tohoto usnesení. 


