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USNESENÍ RADY ze dne 26. 9. 2022 

 

 

 

č. 203/2022 

 

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 Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš na 

základě podané žádosti o povolení výjimky pro navýšení kapacity v přípravných 

třídách PT1 a PT2 a ve třídách 7. a 8. ročníku ve školním roce 2022/2023 dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem povolení výjimky z 

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

 

 

č. 204/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v 

oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha-Libuš na hlavní město 

Prahu, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou přípravou, podpisem a 

odesláním této žádosti.   

 

 

č. 205/2022 

 

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 Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 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. 206/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí z pozice zřizovatele s podáním žádosti MŠ K Lukám o účast v Operačním programu 

Jan Ámos Komenský – šablony pro MŠ a ZŠ za účelem využití školního asistenta a 

financování školení pro učitele MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš na 

MŠMT. 
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č. 207/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí z pozice zřizovatele s podáním žádosti MŠ  Mezi Domy o účast v Operačním 

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

 Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice na MŠMT. 

 

č. 208/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s provozem školských zařízení při základních školách v období výuky 

školního roku 2022/2023 takto  

*  … za podmínek daných vnitřními směrnicemi jednotlivých škol 

**  … pokud nebude o letním provozu v příspěvkových organizacích následně 

rozhodnuto jinak nejpozději do konce dubna 2023: 

  

pracovní dny 

Školní družina  

a školní jídelna 

při ZŠ Písnice  

Školní družina, 

školní jídelna 

a školní klub  

při ZŠ 

Meteorologická 

12. 10. 2022 volno ředitele v ZŠ 

Meteorologická 
  ----                                                                                                    provoz přerušen 

26. - 27. 10. 2022 podzimní prázdniny provoz nepřerušen* 
provoz 

nepřerušen* 

16. a 18. 11. 2022 volno ředitelky ZŠ 

Písnice 
provoz nepřerušen*   ----                                                                                                    

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční 

prázdniny  

(6 pracovních dní) 
provoz přerušen provoz přerušen 

3. 2. 2023 pololetní prázdniny provoz nepřerušen* 
provoz 

nepřerušen* 

13. – 17. 3. 2023 jarní prázdniny provoz nepřerušen* 
provoz 

nepřerušen* 

6. 4. 2023 velikonoční prázdniny provoz nepřerušen* 
provoz 

nepřerušen* 

24. 4. 2023 volno ředitelky ZŠ Písnice provoz nepřerušen* --- 

1. 7. – 31. 8. 2023 hlavní prázdniny 
provoz nepřerušen 

**
)
 

provoz nepřerušen 

** 

2. souhlasí s provozem mateřských škol a jejich školských zařízení v období výuky 

školního roku 2022/2023 za podmínek daných vnitřními směrnicemi jednotlivých škol 

takto 

**  … pokud nebude o letním provozu v příspěvkových organizacích následně 

rozhodnuto jinak nejpozději do konce dubna 2022: 

 

pracovní dny 

MŠ a  

školní jídelna  

MŠ Mezi 

MŠ a  

školní jídelna  

MŠ Lojovická 

MŠ a  

školní jídelna  

MŠ Ke Kašně 

MŠ a  

školní jídelna  

MŠ K Lukám 
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Domy 

26. a 27. 10. 2022 

podzimní 

prázdniny 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

23. 12. – 30. 12. 

2022 vánoční 

prázdniny  

(5 pracovních dní) 

  provoz 

přerušen 

  provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

provoz 

přerušen 

2. 1. 2023  

vánoční prázdniny 

(1 pracovní den) 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 
provoz 

přerušen 

provoz 

nepřerušen 

3. 2. 2023  

pololetní 

prázdniny 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

13. – 17. 3. 2023  

jarní prázdniny 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

6. 4. 2023  

velikonoční 

prázdniny 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

provoz 

nepřerušen 

1. 7. – 1. 9. 2023 

hlavní prázdniny 

provoz 

nepřerušen **
)
 

provoz 

nepřerušen **
)
 

provoz 

nepřerušen **) 

provoz 

nepřerušen **) 

 

 

č. 209/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1 o výměře 79,05m
2
 v areálu Základní školy 

Meteorologická, na adrese: Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš,  panu Pavlu 

Juhosovi, bytem Cheb, s účinností od 1. 10. 2022, na dobu určitou jednoho roku, za 

měsíční nájemné ve výši  3.459,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2017104145 ze dne 27. 

11. 2017 s panem Pavlem Juhosem, bytem Cheb, na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 

30. 9. 2023, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 210/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 3. Q. 2022 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 
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č. 211/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o napojení objektu Libušská č.p. 1, 

142 00 Praha 4 - Libuš ve svěřené správě  na poplachový monitorovací systém hl. m. 

Prahy se Správou služeb hlavního města Prahy, příspěvkové organizace, se sídlem 

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň a MČ Praha-Libuš ke dni 31. 12. 2022, 

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

součásti tohoto usnesení 

 

 

č. 212/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření objednávky s firmou dot. DesignStudio s.r.o., Za Otýlií 2872/18, 

370 01 České Budějovice, IČ: 62501691 zapsané obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod oddílem C, vložkou 4720 na tisk 

kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2023 za celkovou cenu 93 882,- Kč bez DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 213/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje platový výměr paní ředitelky MŠ Mezi Domy Mgr. Ivany Gerlašinské od 

září 2022, 

2. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem platového výměru, 

který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 


