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USNESENÍ RADY ze dne 27. 5. 2022 

 

 

 

č. 115/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2022 do výše 50.000,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění výsledků přidělení účelových 

neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2022 na úřední 

desce ÚMČ Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 31. 5. 2022, 

3. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací na přidělení dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2022 

úspěšným žadatelům do výše 50. 000,- Kč na částky ve výši dle bodu 1 tohoto 

usnesení a ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto 

usnesení, 

4. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytování účelových neinvestičních dotací dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

5. souhlasí s přidělením účelových neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ 

Praha-Libuš na rok 2022 vyšších než 50.000,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

6. ukládá paní místostarostce Ing. Lence Koudelkové předložit na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš přidělení dotací z Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2022 vyšších než 50.000,- Kč včetně uzavření veřejnoprávních smluv. 

 

 

č. 116/2022 

 

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 Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice na základě podané 

žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách na školní rok 2022/2023 dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení, 

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

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

 

 

č. 117/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě č. 2017015007 se společností 

AQIK s.r.o., IČ: 27800385, Ostravská 644, 199 00 Praha 9, zapsaným Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 276121, kterým se mění přílohy č. 1 a č. 2., 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 5, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 



Strana 2 (celkem 2) 

č. 118/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: 

„Rozšíření kapacity školní kuchyně včetně souvisejících stavebních úprav v ZŠ 

Meteorologická“, které je specifikováno v Příloze č. 1 usnesení, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 


