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USNESENÍ RADY ze dne 6. 9. 2021 

 

 

 

č. 201/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí informaci ohledně připomínkového řízení – návrh obecně závazné vyhlášky, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze 

psů, ve znění pozdějších předpisů – bez připomínek.   

 

 

č. 202/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucí odboru ÚMČ Praha-Libuš, která je neveřejnou přílohou 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 203/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2022 do 

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2022“,  

2. schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci rozpočtu pro rok 2022,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně 

garance spoluúčasti pro MV ČR.  

 

 

 

 

 

č. 204/2021 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. schvaluje Hodnotící a rozvojový plán mateřských a základních škol pro zřízené 

příspěvkové organizace s účinností od 15. 9. 2021, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Hodnotícího a 

rozvojového plánu mateřských a základních škol, který je přílohou tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí odboru správního a školství Bc. Ivetě Ouředníčkové zveřejnit 

schválený dokument včetně příloh na webových stránkách městské části nejpozději do 

15. 9. 2021.   
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č. 205/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy s Ing. Radkem Kutnarem a Ing. Danielou 

Kutnarovou, oba bytem Na Losách 197/34, Praha 4 – Písnice, na směnu pozemků 

parc. č. 390/98, 390/99, 390/100, 390/101 a 390/102, všechny v k.ú. Libuš, obec 

Praha, oddělených z pozemku parc. č. 390/10 v k. ú. Libuš geometrickým plánem č. 

1885-4/2021, o celkové výměře 149 m
2
, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš, 

za pozemky parc. č. 390/103 a 390/104, oba v k. ú. Libuš, obec Praha, oddělené 

z pozemku parc. č. 390/1 v k. ú. Libuš geometrickým plánem č. 1870-4/2021, o 

celkové výměře 149 m
2
,
 
ve vlastnictví SJM Ing. Radka a Ing. Daniely Kutnarových,  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením návrhu směny ke schválení 

na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

 

č. 206/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje poskytnutí slevy z nájemného ve výši 3.812,- Kč/měsíc paní Petře Lehovcové, 

bytem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, od září 2021, z důvodu neznámé příčiny 

vlhkosti v dětském pokoji. Nájemné do odstranění závady bude hrazeno ve výši 7.624,-

Kč/měsíc. 

 

 

č. 207/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností Základní škola 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. zn. C 151658, na prodej 48 ks 

nepotřebného použitého školního nábytku z bývalého SOU v Písnici za cenu 10.000,- 

Kč bez DPH, tj. 12.100,- Kč vč. DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 208/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky na zhotovení úprav na komunikaci V Zákopech k 

omezení zatékání dešťových vod z komunikace na soukromé pozemky u 

společnosti Bedřich Málek, oprava a údržba vozovek a chodníků, Jeremenkova 3, 

147 00 Praha 4,  IČ: 40879364, za cenu 56 125,00 Kč bez DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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č. 209/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu 

„Zelená obec“ se společností REMA Systém a.s., IČO: 64510263, se sídlem 

Budějovická 1667/64, 140 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11195, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 210/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních 

zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181 pavilon ABDE, 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, kterým 

se zvyšuje celková cena díla o 456 995,93 Kč včetně DPH na 7 289 175,73 Kč včetně 

DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 211/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava kanalizační 

přípojky k objektu Libušská 1/204, Praha 4 - Libuš“ s firmou Walco CZ, spol. s r.o.,  

IČ: 25640623, Dobronická 1256, 148 25 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 5720, kterým se snižuje celková 

cena díla o 92.184,26 Kč včetně DPH na 752.186,88 Kč včetně DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 212/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 27. 9.2017 

se společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, 

Vokovice 160 00 Praha 6 zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C vložka 307071,  

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

součástí tohoto usnesení.  
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č. 213/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. souhlasí s uzavření Darovací smlouvy se společností Velká Lada s.r.o., IČ: 077 

56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 160 00 Praha 6, zaspanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307071 na 

stavbu části komunikace K Vrtilce v hodnotě 5 749 806,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením Darovací smlouvy ke 

schválení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 214/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. bere na vědomí protokol o otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava fasády objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4 - Libuš“, 

2. schvaluje vyloučení účastníka č. 2 výběrového řízení společnost KEMOstav s.r.o., 

Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 06041167 z důvodu podání nabídky s mimořádně 

nízkou cenou, 

3. schvaluje vyloučení účastníka č. 6 výběrového řízení společnost Brimet s.r.o., 

Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 z důvodu nedodržení podmínek Písemné výzvy 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace čl. 13 l), když ve své nabídce 

předložil výkaz výměr s nulovými položkami, 

4. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava fasády objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4 - Libuš“ a to společnost 

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 04255071 v souladu s 

protokolem o otevírání a hodnocení nabídek, 

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

dodavatele a Oznámení o vyřazení dodavatele, která jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

6. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci ,, Oprava fasády objektu Libušská č.p. 

1/204, Praha 4 - Libuš“ s firmou ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní 

Břežany, IČ: 04255071 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 244862 za cenu 1.878.812,00 Kč včetně 21 % DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

8. schvaluje Plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro paní Šárku Pichovou a Ing. Milana Maška, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

9. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto Plných mocí.    

10.  
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č. 215/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 9. 

2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 216/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0020192754 s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 

IČ: 63998530, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 3433, na 

hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání pojištění ve výši 38.992,- 

Kč ročně.   

 

 

 

č. 217/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 12/2021 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 25 – č. 26/2021, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení,  

2. souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

MŠ Mezi Domy,  

3. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit úpravu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro rok 2021 č.12/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 25 – č. 

26/2021 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 218/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. souhlasí s předloženým návrhem zhodnocení volných finančních prostředků MČ 

Praha-Libuš s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 

45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 1171 prostřednictvím uzavření Smlouvy o obhospodařování investičních 

nástrojů,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit materiál na zhodnocení 

volných finančních prostředků na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.  
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č. 219/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci s Mateřskou školou Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – 

Písnice pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu „Vybudování 

zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy“ ve výši 365 500,- Kč se splatností do 

30. 11. 2022, 

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MŠ Mezi Domy na jednání Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš.  

 

 

č. 220/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. bere na vědomí odůvodněnou žádost ředitele ZŠ Meteorologická, Meteorologická 

181, Praha 4 – Libuš k přijetí dvou žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod do 

9. ročníku k plnění povinné školní docházky, specifikované v neveřejné příloze 

důvodové zprávy, 

2. souhlasí s udělením výjimky z odstavce č. 2. bodu č. 4 usnesení Rady městské části 

Praha-Libuš č. 64/2021 ze dne 15. 3. 2021, tj. z kritérií pro přijetí žáků do 2. až 9. 

ročníků základních škol zřízených městskou částí Praha-Libuš na školní rok 

2021/2022, 

3. ukládá řediteli ZŠ Meteorologická zajistit přijetí žáků ke školní docházce v souladu 

s platnou legislativou v co možná nejkratším termínu.  

 

 

č. 221/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výpůjčku nebytových prostor části objektu hasičské zbrojnice JSDH Písnice panu 

Pavlovi Reinischovi, členu Sboru dobrovolných hasičů Praha – Písnice, na dobu určitou od 

10. 9. 2021 do 11. 9. 2021, za účelem uspořádání svatby za jednorázový poplatek ve výši 

500,- Kč na úhradu služeb spojených s užitím nebytových prostor. 

 

 

 

 

 


