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USNESENÍ RADY ze dne 17. 6. 2022 

 

 

 

č. 147/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy 

Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš v průběhu roku 2022 na 

podporu materiálního vybavení programu Montessori, v souladu s §30, odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

až do výše 155. 206,- Kč. 

 

 

č. 148/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu odměn Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2022 na 

možné dokrytí vyčerpaných prostředků MŠMT na platy, v souladu s §32, odst. 3 zákona 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

až do výše 200. 000,- Kč. 

 

 

č. 149/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2022 na další 

rozvoj činnosti - na montáž a zprovoznění boxu (server školy), na pořízení požárního čidla do 

místnosti k serveru a pořízení magnetické tabule do venkovní učebny, v souladu s §30, odst. 2 

a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů až do výše 35. 000,- Kč. 

 

 

č. 150/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2022 na 

opravy a údržbu majetku, v souladu s §31, odst. 2 d zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů až do výše 80. 000,- Kč. 
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č. 151/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s podáním žádosti na MŠMT o projekt OP JAK na podporu výuky MŠ Lojovická, 

Lojovická 557, 142 00 Praha 4 - Libuš. 

 

č. 152/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce Katalogu 

sociálních a návazných služeb pro rok 2022, který pravidelně připravuje a vydává 

městská část Praha 12 i pro občany MČ Praha-Libuš s finanční podporou ve výši 

10.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022, 

2. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a prezentace Veletrhu 

sociálních služeb 2022, který realizuje správní obvod městská část Praha 12 jako 

prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb. 

 

 

č. 153/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. nesouhlasí s vydáním povolení provozu zařízení ke sběru o úpravě odpadu dle 

ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech pro typy činností (technologie) dle 

Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o odpadech 3.4.0. – mechanické 

úpravy – třídění, dotřídění odpadu a 11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou 

životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností pro 

provozovnu umístěnou na pozemku parc. č. 293/6, k.ú. Libuš, ul. U Pejřárny, Praha-

Libuš, GPS souřadnice: 50°0'40,850"N, 14°27'26.850"E, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dopisu, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

 

č. 154/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu na dodávky „Rozšíření 

kapacity školní kuchyně včetně souvisejících stavebních úprav v ZŠ Meteorologická“ 

v souladu se Zprávou o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 14. 6. 2022,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností Gastro 

market s.r.o., Branická 573/11, 147 00 Praha 4, IČ: 29132118 zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 202551 za celkovou 

cenu 1 262 494,21 Kč bez DPH a 1 527 618,-  Kč s DPH,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru dodavatele a 

Smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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č. 155/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucím odborům ÚMČ Praha-Libuš za I. pololetí, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 


