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USNESENÍ RADY ze dne 1. 11. 2022 

 

 

 

 

č. 219/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha-Libuš pro 

zimní období 2022 – 2023. 

 

 

 

č. 220/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních 

veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy s Hlavním městem Prahou, 

zastoupené společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 

213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 25672541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402, za cenu 10 726,68 Kč bez DPH,  

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 221/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

ukládá paní místostarostce Mgr. Kateřině Turnové a Odboru správnímu a školství ÚMČ 

Praha-Libuš prověřit podané podněty stěžovatele a připravit návrh odpovědi na Českou školní 

inspekci do příštího zasedání RMČ. 

 

 

 

č. 222/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s paní Marií Češkovou, trvale bytem 

Putimská 71/14, 14200 Praha 4 - Písnice, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem Smlouvy o spolupráci, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 223/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. zřizuje podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2022 tyto komise:  

 Školská komise 

 Komise územního rozvoje 

 Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

 Komise pro nakládání s majetkem 

2. jmenuje s účinností od 1. 11. 2022  

 předsedkyní Školské komise Mgr. Michaelu Novotnou Burdovou 

 předsedkyní Komise územního rozvoje Ing. Kláru Smetanovou 

 předsedkyní Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 Mgr. Petru 

Sedláčkovou 

 předsedou Komise pro nakládání s majetkem pana Eugena Vojvodu 

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem jmenování 

4. ukládá předsedům komisí připravit náplň činnosti komise a předložit ji ke schválení 

v RMČ. 

 


