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USNESENÍ RADY ze dne 20. 2. 2023 

 

 

 

č. 33/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m
2
 v areálu Mateřské školy 

Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, paní Petře Lehovcové, bytem 

Praha 4  - Libuš, s účinností od 1. 7. 2023 na dobu určitou jednoho roku, za měsíční 

nájemné ve výši 13.662,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2015064093 ze dne 23. 6. 

2015 s paní Petrou Lehovcovou, bytem Praha 4 – Libuš, na dobu určitou od 1. 7. 2023 do 

30. 6. 2024, 

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem Dodatku, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 34/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2016084125 ze dne 

19. 9. 2016 se společností KOUTECKÝ, s.r.o., IČO: 63147084, se sídlem Ferrariho 

3091/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, týkající se prodloužení pronájmu 1 m
2
 pozemku 

parc. č. 910/81 v k. ú. Písnice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 5. 2023 do 30. 4. 

2025. Nájemné je stanoveno ve výši 8.470,- Kč/rok bez DPH.  

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 35/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2021010001 ze dne 5. 1. 2021 

se Základní školou Wonderland Academy s. r. o., se sídlem U Školky 880, 149 00 

Praha 4 – Šeberov, IČO: 28895410, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. z. C 

151658, na pronájem části pozemku parc.č. 557/116 v k.ú. Libuš, obec Praha, o 

výměře 250 m
2
, který byl oddělen z původně pronajatého pozemku parc.č. 557/1 

v k.ú. Libuš,  

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 36/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 922/45 a 

parc. č. 922/47 oba v k.ú. Písnice se společností Pelti a.s., se sídlem Modřanská 

621/72, 143 01 Praha 4 – Modřany, IČO: 28215508, zapsanou v Obchodním rejstříku 

vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 13468, 

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

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 37/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2022, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje tajemníka ÚMČ p. Jindřicha Sochůrka podpisem Výroční zprávy dle zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 a jejím zveřejněním. 

 

 

 

 

č. 38/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. VYP/32/03/000019/2019 

s Hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 na 

prodloužení bezplatného zapůjčení dvou kompletů k provozování služby Fireport pro 

JSDH Písnice a JSDH Libuš do 31. 12. 2027, 

2. pověřuje starostku paní RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem tohoto Dodatku 

č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 39/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku parc. č. 934/27 

v k. ú. Písnice, druh pozemku orná půda, o výměře 203 m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-

Libuš, za účelem umístění komunikace v rámci stavby „Domov seniorů Písnice“. 
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č. 40/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy Ke Kašně, Ke 

Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 - Písnice v průběhu roku 2023 na pořízení nové elektrické 

škrabky na brambory v souladu s § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů až do výše 47 541,- Kč včetně 

DPH. 

 

 

 

č. 41/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2023 č. 1/2023 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 1/2023, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 


