
Strana 1 (celkem 2) 

USNESENÍ RADY ze dne 11. 10. 2021 

 

 

 

č. 238/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s prodejem vozidla cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS 25L 

101 (RZ AP 55 - 10), 

2. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s Obcí Pavlovice u Přerova, se sídlem Pavlovice u 

Přerova č. p. 102, 751 12 Pavlovice u Přerova, IČ: 00301710, za cenu dle znaleckého 

posudku 285 000,- Kč včetně DPH,  

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

nedílnou součásti tohoto usnesení.  

 

 

č. 239/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí pojištění majetku - nové budovy Městské policie, Zahrádecká, 

Praha 4, za navýšení původního pojistného o 1.115,- Kč/rok, 

2. bere na vědomí uzavření Dodatku č. 7 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 1.115,- 

Kč/rok na celkovou částku 247.332,- Kč za rok. 

 

 

 

č. 240/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. INO/01/01/002010/2021 

(Sada výstražná + příslušenství) s Hlavním městem Prahou, Mariánské nám. 2, 110 00 

Praha 1, IČO 00064581 pro organizační složku JSDH Písnice, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. INO/01/01/002011/2021 

(Osobní vozidlo Škoda Octavia combi) s Hlavním městem Prahou, Mariánské nám. 2, 

110 00 Praha 1, IČO 00064581 pro organizační složku JSDH Písnice,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto Smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
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č. 241/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s podáním žádosti městskou částí Praha-Libuš o dotaci HMP v  „Programu 

celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022“ ve prospěch 

níže uvedené zřizované školy do opatření: č. 7- „Opatření na podporu výuky 

informatiky a anglického jazyka na ZŠ“ a to za podmínky financování těchto aktivit 

tak, že 95% z celkové výše nákladů bude hrazeno z dotace hl. m. Prahy, 5% celkových 

nákladů projektu a náklady převyšující maximální možnou výši dotace budou hrazeny 

z prostředků školy:  

- Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 – 

Písnice předkládá do oblasti č. 7 projekt v celkové výši 60. 000,- Kč, výše dotace 

hl. m. Prahy činí 47.500,- Kč, výše financování školou je 12.500,- Kč, 

2. ukládá paní místostarostce Ing. Lence Koudelkové podepsat žádost o tuto dotaci 

v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení, 

3. ukládá tajemníkovi Úřadu městské části Ing. Jindřichu Sochůrkovi podat v souladu 

s vypsanými podmínkami žádost o tuto dotaci v rozsahu bodu 1. na Magistrát hl. m. 

Prahy. 

 

 


