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USNESENÍ RADY ze dne 25. 7. 2022 

 

 

č. 165/2022 

 

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 Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš na 

základě podané žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve 2. třídě 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. 166/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015044023 s 

příspěvkovou organizací Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 

00 Praha 4 – Písnice, IČO: 60437944 za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o 

jednu třídu pro 20 dětí včetně zázemí ve 2.NP objektu Na Okruhu 395, Praha 4 - 

Písnice (Klub Junior),  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 167/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů,  

2. požaduje v důsledku změn, které nastaly na území MČ Praha-Libuš, provést změnu 

přílohy č. 2 návrhu OZV, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, pro MČ 

Praha-Libuš: 

- bod 3. Ulice chodníky, k.ú. Libuš – doplnit MALÁ SLAVONICKÁ  

- bod 5. Veřejná zeleň, sídlištní zeleň k.ú. Písnice – doplnit parc.č. 981/12 

- bod 5. Veřejná zeleň, ostatní k.ú. Libuš – doplnit parc.č. 557/116, 675/43, 873/117 

a 874/8 

- bod 5. Veřejná zeleň, ostatní k.ú. Libuš – vyřadit parc.č. 675/13, 675/20, 675/28,  

874/7 a 1123/47 

- bod 6. Další prostory přístupné každému bez omezení, nepojmenované ulice, k.ú. 

Libuš – doplnit parc.č. 1138/11, 1140/5 a 1153/3 

- bod 6. Další prostory přístupné každému bez omezení, nepojmenované ulice, k.ú. 

Písnice – doplnit parc.č. 53/24, 75/1, 114/3, 529/18, 529/22 a 659/48. 
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č. 168/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

stanovuje výši závazných ukazatelů k části navýšeného příspěvku poskytovaného 

zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 

Praha 4 – Písnice pro rok 2022 v souvislosti se zajištěním nové třídy od září 2022 pro děti 

dotčené konfliktem na Ukrajině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

 

 

č. 169/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s úpravou nezávazných ukazatelů části navýšeného příspěvku poskytovaného 

zřizovatelem na provoz zřízené příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická, Meteorologická 

181, 142 00 Praha 4  - Libuš pro rok 2022 v souvislosti se zajištěním činnosti adaptační 

skupiny od dubna 2022 do srpna 2022 pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině dle přílohy č. 

4 tohoto usnesení. 

 

 

č. 170/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš revokuje usnesení č. 160/2022 takto: 

 

1. uděluje výjimku ze směrnice MČ Praha-Libuš č. 1/2019 Zásady a postupy při zadávání 

veřejných zakázek a souhlasí s přímým zadáním zakázky z důvodu časové tísně pro 

úpravu prostor pro novou třídu MŠ Mezi Domy na detašovaném pracovišti v objektu 

Klubu Junior pro děti ukrajinských uprchlíků, které navazují na předškolní docházku 

z adaptační skupiny umístěné v témže objektu,  

2. schvaluje vystavení objednávky na firmu NEXT Domy s.r.o., Stavojova 579/9, Praha 2, 

IČO: 29137578, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeného na Živnostenském 

odboru MČ Praha 1 na stavební práce v objektu detašovaného pracoviště MŠ Mezi 

Domy, Na Okruhu 395/1, Praha 4, dle cenové nabídky za cenu 444 368,95 bez DPH, 

537 686, 43 Kč včetně 21 % DPH,  

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

součástí tohoto usnesení.                                                                

 

 

č. 171/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022050045 s firmou 

PETRAlaan s.r.o., IČ: 04157010, U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, C 35329, kterým se snižuje cena díla na 

3 763 474,- Kč bez DPH, 4 553 803,- Kč s DPH a některé smluvní podmínky na 

základě dostupnosti stavebních materiálů na trhu, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  


