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USNESENÍ RADY ze dne 21. 11. 2022 

 

 

 

č. 233/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje aktualizaci strategických dokumentů místních akčních plánů rozvoje 

vzdělávání MČ Praha 12 a investiční a neinvestiční priority MČ Praha-Libuš dle 

přílohy č. 1 – 9 tohoto usnesení,  

2. schvaluje uzavření Dohody o efektivnosti investic MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a 

MČ Praha-Kunratice, 

3. bere na vědomí přílohu strategického rámce MAP pro Prahu 12, projektové záměry 

investiční a neinvestiční, priority MČ Praha-Kunratice a priority MČ Praha 12, 

4. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem Dohody o 

efektivnosti investic MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, která je 

přílohou č. 10 tohoto usnesení.  

 

 

č. 234/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem  

a) Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových 

dotací v následujících oblastech s alokací maximální částky 1 080 000 Kč na Dotační 

program městské části Praha-Libuš pro rok 2023 v závislosti na schválení rozpočtu 

městské části Praha-Libuš pro rok 2023 takto:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60 000 Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 430 000 Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 80 000 Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  440 000 Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70 000 Kč, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

b) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových dotací, která 

je částí E přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. ukládá paní místostarostce Mgr. Kateřině Turnové, předložit návrh Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových dotací na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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č. 235/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Základní školy Písnice, Ladislava 

Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2022 na pořízení keramické vypalovací 

pece KITTEC CB 70 PLUS, v souladu s §31 odst. 2a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů až do výše 58 350,- Kč včetně 

DPH. 

 

č. 236/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje výši odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš za školní rok 2021/2022 (období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) dle přílohy č. 1, 

která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

č. 237/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 5/2022 ze dne 16. 11. 2022 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 16. 11. 2022 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a příspěvkových 

organizací zřízených MČ v celkové výši 418.087,00 Kč. 

 

 

č. 238/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí informace o čerpání a vyúčtování poskytnutého provozního příspěvku 

na provoz adaptačních skupin, 

2. ukládá panu řediteli ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslavu Kulikovi nevyčerpané 

finanční prostředky poskytnuté dotace na provoz adaptačních skupin vrátit na účet 

zřizovatele do 30. 11. 2022.  

 

 

č. 239/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 15/2022 rozpočtové 

opatření č. 33/2022, 

2. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou projednáním úpravy rozpočtu 

na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.  
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č. 240/2022 

 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci HMP v Programu podpory aktivit integrace cizinců 

na území hl. m. Prahy pro rok 2023 s maximální výší dotace na každý projekt 

500 000,- Kč a maximálním podílem HMP na způsobilých nákladech projektu do výše 

80 %,  

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem této žádosti 

o dotaci včetně garance spoluúčasti pro HMP.  

 

 

č. 241/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023,  

2. ukládá paní místostarostce Mgr. Kateřině Turnové předložit návrh Pravidel 

rozpočtového provizoria na rok 2023 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 


