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USNESENÍ RADY ze dne 20. 12. 2021 

 

 

 

č. 304/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem  

a) Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro poskytování programových 

dotací v následujících oblastech s alokací maximální částky 1.080.000,- Kč na Dotační 

program městské části Praha-Libuš pro rok 2022 v závislosti na schválení rozpočtu 

městské části Praha-Libuš pro rok 2022 takto:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60.000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 400.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 110.000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70.000,- Kč, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

b) Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro poskytování programových dotací, která 

je částí E přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

2. ukládá paní místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit návrh Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro poskytování programových dotací na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.                                                                                                                                                        

 

 

č. 305/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí uzavření prolongační Pojistné smlouvy č. C550009550 (dříve č.  

400 018 617), na dobu jednoho roku, na pojištění pojízdných strojů a zařízení  

v hodnotě 18.299.465,- Kč s  Allianz pojišťovnou a.s., Ke Štvanici 656/3, 186  

00 Praha 8, IČ 47115971 zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze pod spisovou značkou B 1815, bez dopadu na výši pojistného  

ani jiných ujednání smlouvy z roku 2021.  

 

 

č. 306/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2017114162 ze dne 2. 1. 

2018 s Rodinným centrem Kuřátko, z. s., IČO: 26593084 se sídlem Na Okruhu 395/1, 

142 00 Praha 4 - Písnice na výpůjčku části objektu Klubu Junior Na Okruhu 395/1, 

Praha 4 - Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, kterým se prodlužuje doba trvání 

smlouvy do  31. 12. 2023,  
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2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 3, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 307/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2017114161 ze dne 7. 12. 

2017 s KPM Křížem Krážem, z. s., IČO: 69345562 se sídlem V Rohu 722/6, 142 00 

Praha 4 - Libuš na výpůjčku části objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - 

Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy 

do 31. 12. 2023,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 308/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí nabídky na realizaci zakázky na opravu podlahové krytiny v Základní 

škole Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš v období vánočních 

prázdnin, 

2. souhlasí s vystavením dvou objednávek společnosti Podlahy-Ladislav Orlich, 

Šalounova 137, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ:62891105 zapsanou u živnostenského 

odboru ÚMĆ Praha 11 pod číslem ev. č. 310011-81218-00 na dvě fáze oprav za cenu 

368 756,- Kč s DPH za první fázi a za cenu 263 290,- Kč s DPH za druhou fázi,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem objednávek na opravu podlah 

v Základní škole Meteorologická. 

 

 

č. 309/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Směrnici č.1/2021 o použití Sociálního fondu s účinností od  1. 1. 2022, 

2. pověřuje tajemníka p. Jindřicha Sochůrka podpisem této směrnice. 

 

 

č. 310/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 a 2024 

jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaných městskou částí Praha-Libuš, 

které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš a ředitelům příspěvkových organizací 

zveřejnění schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů, kterou jsou 

přílohou č. 1 tohoto usnesení.  
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č. 311/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

I. s o u h l a s í  

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš  pro roky 2023 - 2027 

dle přílohy tohoto usnesení,  

 

II. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit střednědobý výhled rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro roky 2023 - 2027 v předloženém znění, 

 

III. u k l á d á  

 1. místostarostovi Ing. Pavlu Macháčkovi předložit Zastupitelstvu MČ  

     Praha-Libuš návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha- 

     Libuš pro roky 2023 - 2027 k projednání, 

    

2. vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění návrhu střednědobého  

    výhledu rozpočtu městské části Praha-Libuš pro roky 2023 - 2022  

    v souladu s platnou legislativou. 

 

 

č. 312/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

I. souhlasí  
1. s návrhem rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2022 dle přílohy č.1 tohoto 

usnesení, rozpracovaný v přílohách č.2a – 2g tohoto usnesení  

s objemem příjmů ve výši   63 486,0 tis. Kč 

s objemem výdajů ve výši   74 183,1 tis. Kč 

z hoho 

objem běžných výdajů ve výši                       66 660,5 tis. Kč 

objem kapitálových výdajů ve výši                 7 522,6 tis. Kč 

Plánovaný schodek ve výši   10 697,1 tis. Kč 

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2g tohoto usnesení,  

2. se závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2022, kterými jsou jednotky druhového třídění 

dle třídy 1 až třídy 8 rozpočtové skladby a výše neinvestičních příspěvků svým 

zřízeným příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

3. s návrhem na zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu 

provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, 

4. s návrhem finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2022 dle 

přílohy č. 4 tohoto usnesení, 

 

           

II. d o p o r u č u j e  

1. Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit rozpočet na rok 2022 v předloženém 

znění, 

 

III. u k l á d á  

 1. místostarostovi Ing. Pavlu Macháčkovi předložit Zastupitelstvu návrh 

    rozpočtu na rok 2022 k projednání, 
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 2. vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu 

    městské části Praha-Libuš na rok 2022 v souladu s platnou legislativou. 

 

 

č. 313/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí jako zřizovatel v souladu se Zřizovací listinou níže uvedené základní školy s přijetím 

finančního daru pro Základní školu Meteorologická,  Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - 

Libuš, IČ: 60 437 910 od společnosti  Saparia a.s., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 na 

charitativní akci „Kolik lásky se vejde do krabice“ ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc 

korun českých). 

 

 

č. 314/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 15/2021 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 30/2021 a č. 16/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 

31/2021, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 


