
Strana 1 (celkem 3) 

USNESENÍ RADY ze dne 5. 9. 2022 

 

 

č. 185/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí protokol o otevírání a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 

„Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická, 1 fáze - venkovní 

učebna“, 

2. rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovní a 

rekreační areál při Základní škole Meteorologická - 1 fáze venkovní učebna“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou NEXT Domy s.r.o. IČ: 291 37 578, 

Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203005 za cenu 

3 140 343,37 Kč bez DPH, 3 799 815,48,- Kč včetně DPH, 

4. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,  

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele dle bodu 2, podpisem Smlouvy o dílo dle bodu č. 3 a plných mocí dle 

bodu č. 4. 

 

 

č. 186/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje 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 povolení výjimky z 

nejvyššího počtu dětí této MŠ, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 187/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí z pozice zřizovatele s podáním žádosti paní ředitelky ZŠ Písnice na MŠMT o účast v 

Operačním programu Jan Ámos Komenský – šablony pro MŠ a ZŠ za účelem podpory výuky 

pro ZŠ Písnice, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. 
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č. 188/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi 

Městskou částí Praha-Libuš a Správou Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 

Pražská 457/52, IČ:06342477  k provedení záchranných prací v Národním parku České 

Švýcarsko. 

 

 

č. 189/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměny vedoucí Odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 190/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na uložení 

kabelového vedení NN a na uložení 2 nových stok splaškové kanalizace na pozemku 

parc. č. 932/4 v k. ú. Písnice, obec Praha, zpracovanou společností LIVINGSTAV 

s.r.o., IČO: 25552325se sídlem Hybešova 726/42, 602 00 Brno a Ing. Tomášem 

Hockem, IČO: 605748142, se sídlem Moulíkova 2357/2, 150 00 Praha 5, pro 

investora společnost BXF Písnice a.s., IČO: 24232653, se sídlem Na Děkance 2109/1, 

128 00 Praha 2, 

2. souhlasí s uložením kabelového vedení NN a 2 nových stok splaškové kanalizace do 

pozemku parc. č. 932/4 v k.ú. Písnice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš 

za podmínky, že asfaltový povrch v ulici Hoštická dotčený stavbou (výkopy) bude 

obnoven v celé šíři vozovky, od hrany jižního výkopu, jednolitě přes všechny výkopy 

a plynule naváže na stavbu nového povrchu místní komunikace v ulici Hoštická  na 

pozemcích parc. č. 932/4 a 934/27, oba v k.ú. Písnice, ke které byl udělen souhlas v 

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 28/2021 v bodě 3, ze dne 29. 6. 2021, 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě č. 2021060121 ze dne 13. 7. 2021 se společností BXF Písnice a.s., 

IČO: 24232653, se sídlem Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha 2, zapsanou u Městského 

soudu v Praze pod sp. zn. B 18607, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 191/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 9. 

2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 192/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí odůvodněnou žádost ředitele ZŠ Meteorologická, Meteorologická 

181, Praha 4 – Libuš k přijetí dvou žáků (1 žák do 1. ročníku, 1 žák do 6. ročníku) 

s trvalým bydlištěm mimo školský obvod k plnění povinné školní docházky, 

specifikované v neveřejné příloze důvodové zprávy, 

2. souhlasí s udělením výjimky z odstavce C. usnesení Rady městské části Praha-Libuš 

č. 9/2022 ze dne 31. 1. 2022, tj. z kritérií pro přijetí žáků do prvních tříd základních 

škol zřízených MČ Praha-Libuš na školní rok 2022/2023 a dále z odstavce D. usnesení 

Rady městské části Praha-Libuš č. 9/2022 ze dne 31. 1. 2022, tj. z kritérií pro přijetí 

žáků do 2. až 9. ročníků základních škol zřízených městskou částí Praha-Libuš na 

školní rok 2022/2023, 

3. ukládá řediteli ZŠ Meteorologická zajistit přijetí žáků ke školní docházce v souladu 

s platnou legislativou v co možná nejkratším termínu.  

 

 


