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USNESENÍ RADY ze dne 18. 10. 2021 

 

 

 

č. 242/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s provozem školských zařízení při základních školách v  období výuky 

školního roku 2021/2022 takto  

*  …    za podmínek daných vnitřními směrnicemi jednotlivých škol 

**  … pokud nebude o letním provozu v příspěvkových organizacích následně 

rozhodnuto jinak nejpozději do konce dubna 2022 : 

  

pracovní dny 

Školní družina  

a školní jídelna                         

při ZŠ s RVJ  

v Písnici  

Školní družina, 

školní jídelna 

a školní klub  

při ZŠ 

Meteorologická 

27. 9. volno ředitele v ZŠ 

Meteorologická 
  ----                                                                                                    

provoz 

nepřerušen*
)
 

25. - 26. 10. volno ředitele v ZŠ 

Meteorologická 
  ----                                                                                                    

provoz 

nepřerušen*
)
 

27. a 29. 10. podzimní prázdniny 
provoz 

nepřerušen*
)
 

provoz 

nepřerušen*
)
 

15. - 16. 11. volno ředitelky v ZŠ s RVJ provoz přerušen   ----                                                                                                    

23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (6 

prac. dní) 
provoz přerušen provoz přerušen 

3. 2. volno ředitelky v ZŠ s RVJ provoz přerušen provoz přerušen 

4. 2. pololetní prázdniny 
provoz 

nepřerušen*
)
 

provoz přerušen 

7. – 13. 3. jarní prázdniny 
provoz 

nepřerušen*
)
 

provoz 

nepřerušen*
)
 

14. 4. 2021 velikonoční prázdniny 
provoz 

nepřerušen*
)
 

provoz 

nepřerušen*
)
 

1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny 
provoz nepřerušen 

**
)
 

provoz nepřerušen 

**
)
 

 

2. souhlasí s provozem mateřských škol a jejich školských zařízení v období výuky 

školního roku 2021/2022 za podmínek daných vnitřními směrnicemi jednotlivých škol 

takto 

**  … pokud nebude o letním provozu v příspěvkových organizacích následně 

rozhodnuto jinak nejpozději do konce dubna 2022 : 

 

pracovní 

dny 

MŠ a                

školní jídelna    

Mezi Domy 

MŠ a                 

školní jídelna      

MŠ Lojovická 

MŠ a                

školní jídelna      

MŠ Ke Kašně 

MŠ a                

školní jídelna    

MŠ K Lukám 

23. 12. 

vánoční 

prázdniny  

(1 prac. 

  provoz 

nepřerušen                                                                                                 

  provoz 

nepřerušen                                                                                                   
provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 
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den) 

27. 12. – 2. 

1. vánoční 

prázdniny  

(5 prac. dní) 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

1. 7. – 31. 8. 

hlavní 

prázdniny 

provoz 

nepřerušen **
)
 

provoz 

nepřerušen **
)
 

provoz 

nepřerušen **) 

provoz 

nepřerušen **) 

 

 

 

č. 243/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-Libuš pro 

zimní období 2021 – 2022. 

 

 

 

č. 244/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí informaci ohledně výplat platů od měsíce prosince 2021,  

2. ukládá panu místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit informaci ohledně 

výplat platů od měsíce prosince 2021 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

 

 

 

č. 245/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny panu Bc. Petru Borskému, vedoucímu odboru OŽPD ÚMČ Praha-

Libuš, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 246/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614, 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci aukce 

zjednodušeného podlimitního řízení na výběr dodavatele na elektrickou energii pro 

MČ a příspěvkové organizace, 

2. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614, 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci aukce veřejné 
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zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele zemního plynu pro MČ a příspěvkové 

organizace, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 247/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 874/5 v k.ú. Libuš (v GP č. 1891-94/2021 

označen jako 874/9 v k.ú. Libuš), obec Praha, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš, 

manželům Jiřímu Šejblovi a Lucii Šejblové z důvodu plánované stavby chodníku mezi 

ulicemi V Hrobech a U Pejřárny. 

 

 

 

č. 248/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Kanalizační přípojka 

k objektu č.p. 50/2, Praha 4 - Písnice“ z důvodu odstoupení před podpisem smlouvy  

vybrané firmy RAPET – servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5, IČ: 

26506424,   

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

akci ,,Kanalizační přípojka k objektu č. p. 50/2, Praha 4 – Písnice“,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 


