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USNESENÍ RADY ze dne 30. 1. 2023 

 

 

č. 16/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o odstranění stavby po ukončení Smlouvy č. 2018054117 

o nájmu pozemku s Helenou Novákovou, bytem Praha 4 – Kamýk,  

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 17/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje záměr zajišťovat úhradu za dovoz stravy určeným skupinám obyvatel 

s trvalým pobytem na území městské části Praha-Libuš, které musí dále splňovat jedno 

z níže uvedených kritérií: 

- senior starší 65 let, 

- osoba, které byl příslušným úřadem přiznán příspěvek na péči ve II. nebo vyšším 

stupni závislosti, bez omezení věku, 

- osoba se zdravotním postižením (OZP), které byl přiznán invalidní důchod II. nebo 

III. stupně, bez omezení věku, 

- osoba, která nespadá ani do jedné z těchto skupin, ale Městská část Praha-Libuš ji 

jako klienta označí (např. osoba v rekonvalescenci po nehodě, úrazu nebo operaci, 

osoba v terminálním stádiu nemoci), bez omezení věku,   

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby rozvozu obědů 

s organizací Služby KPŽ s.r.o., se sídlem Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 050 02 427, 

zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

256364 a to v souladu s pravidly definovanými v této smlouvě s maximální celkovou 

částkou 50 000,- Kč včetně DPH na kalendářní rok 2023, 

3. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem tohoto dodatku ke 

smlouvě.  

 

 

č. 18/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci MV ČR na rok 2023 do 

dotačního titulu MV ČR Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na 

podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na projekt 

nazvaný Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2023,  

2. schvaluje garanci ve výši 5% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu 

vnitra ČR a to v rámci rozpočtu pro rok 2023,  

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

o dotaci včetně garance spoluúčasti pro MV ČR.  
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č. 19/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje vyjádření městské části Praha-Libuš k návrhu novely obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, 

2. pověřuje místostarostku MČ Praha-Libuš Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem dopisu 

s vyjádřením, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 20/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

 

1. bere na vědomí závěrečné zprávy za rok 2022 o výkonu preventivních terénních 

programů na území MČ Praha-Libuš a to protidrogové prevence v rámci sociální 

služby „Terénní program Drop In o.p.s., Nikdy není pozdě“ a  v rámci sociální služby 

„Terénní program pro lidi bez domova Naděje, pobočka Praha“,   

2. pověřuje místostarostku MČ Praha-Libuš Mgr. Kateřinu Turnovou pokračováním 

spolupráce v těchto preventivních programech se Střediskem prevence a léčby 

drogových závislostí Drop In, o.p.s., Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1, IČ: 

25721259 a se spolkem Naděje, s pobočkou Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, 

IČ: 00570931 dle bodu 1 tohoto usnesení na území MČ Praha-Libuš.  

 

 

č. 21/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výpověď Smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních 

údajů se společností Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 

: 26843935, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40340, 

2. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem výpovědi smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


