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USNESENÍ RADY ze dne 6. 2. 2023 

 

 

 

č. 22/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor části hasičské 

zbrojnice JSDH Písnice se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Praha – Písnice, 

IČO: 70901678, se sídlem Hoštická 701/33, 142 00 Praha 4 – Písnice, na dobu určitou 

od 14. 8. 2023 do 18. 8. 2023, za účelem uspořádání letního příměstského tábora pro 

děti, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 23/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická, se 

sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 60437910, ve složení:  

a) předsedkyni komise: 

- Mgr. Kateřinu Turnovou, místostarostku MČ Praha-Libuš pro ekonomiku, 

školství, sociální oblast a zdravotnictví, 

b) členy komise: 

- Mgr. Irenu Vejsadovou, odbornice na speciální pedagogiku a školský 

management, 

- PhDr. Zdenku Klesnilovou, specialistku školství Odboru školství, mládeže a 

sportu Magistrátu hl. m. Prahy, 

- MgA. Naděždu Ostřanskou, školní inspektorku Pražského inspektorátu ČŠI, 

- Mgr. Karin Marques, odbornici v oblasti organizace a řízení ve školství, 

- PhDr. Galinu Jarolímkovou, odbornici v oblasti psychologie, 

- Mgr. Danu Novopackou Augustýnovou, pedagožku ZŠ Meteorologická, 

- JUDr. Martina Najmana, člena školské rady při ZŠ Meteorologická. 

2. souhlasí s přítomností starostky MČ Praha-Libuš RNDr. Lucie Jungwiertové, Ph.D., 

při jednání konkurzní komise,  

3. souhlasí jako zřizovatel s přizváním k jednání komise v případě potřeby dalších 

odborníků s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise, dle § 2 odst. 5 vyhlášky 

MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,  

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

členů konkurzní komise, které je nedílnou součástí tohoto usnesení jako příloha č. 1, 

5. jmenuje vedoucí Odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš Bc. Ivetu 

Ouředníčkovou do funkce tajemníka konkurzní komise. 

 

 

 

 

č. 24/2023 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení realizace kulturní akce TET a český 

Masopust  v roce 2023 s INFO-DRÁČKEM z. s., Libušská č. p. 319/126, 142 00 

Praha 4 – Písnice, IČO: 22837558, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 20555, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 25/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvy číslo 0020192754 s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 

Praha 8, IČ: 63998530, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 

3433, na hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání pojištění 

ve výši 34.216,- Kč ročně,   

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem Dodatku č. 2, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 26/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání tří žádostí o dotaci z  rozpočtu HMP kapitola 10 - rezerva pro MČ na rok 

2023 takto: 

- Rekonstrukce a přístavba Základní školy Písnice - PD, priorita č. 1 

- Revitalizace zahrady, včetně opravy chodníků a staveb souvisejících v MŠ Mezi 

Domy, priorita č. 2 

- Rekonstrukce elektroinstalace silnoproud a slaboproud v MŠ Mezi Domy priorita 

č. 3 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem žádostí, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

 

 

č. 27/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 14. 2. 

2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 28/2023 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje převzetí záštity paní starostkou RNDr. Lucií Jungwirtovou, Ph.D. nad kulturní akcí 

TET a český Masopust, která se uskuteční dne 12. 2. 2023.  

 

 

 

č. 29/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

ustanovuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou jako opatrovníka pro správní řízení 

ve věci rušení trvalých pobytů na území Městské části Praha-Libuš s účinností od 7. 2. 2023. 

 

 

 

č. 30/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s navýšením tarifu T1 (nižší tarif) dle Metodiky spoluúčasti investorů na 

rozvoji území hl. m. Prahy, včetně příloh, schválené zastupitelstvem Hlavního města 

Prahy usnesením ze dne 27. 1. 2022 pod číslem Z-9930 (dále jen „Metodika“) pro 

stavební záměry nevyžadující změnu územního plánu (příloha č. 9 Metodiky) na 

částku 1.000,- Kč/m2 HPP, 

2. ukládá paní místostarostce RNDr. Pavle Tůmové, Ph.D. předložit úpravu Metodiky 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy na zasedání ZMČ Praha-Libuš ke 

schválení. 

 

 

č. 31/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem Komise pro otevírání obálek, komisí a členů pro jednotlivé oblasti 

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

dotací dle přílohy č. 1 usnesení, 

2. ukládá paní místostarostce Mgr. Kateřině Turnové, předložit návrh Komise pro 

otevírání obálek, komisí a členů pro jednotlivé oblasti Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2023 na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

 

 

 


