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USNESENÍ RADY ze dne 6. 3. 2023 

 

 

 

č. 49/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí zvýšení pojistného z důvodu navýšení odhadních cen nemovitostí 

svěřených MČ Praha-Libuš o 17% (proti roku 2018),  

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Pojistné smlouvě na pojištění majetku a 

odpovědnosti Region č. 1562030518, se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., 

Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, zapsanou do obchodního rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 1464, kterým se zvyšuje výše 

pojistného budov a drobných staveb ve svěřené správě MČ Praha-Libuš o 16.853,- 

Kč/rok na celkovou částku 264.185,- Kč za rok, 

3. pověřuje starostku paní RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem Dodatku č. 8, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

č. 50/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem jmenování náhradníků do Komise pro otevírání obálek a komisí 

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 jmenování 

náhradníků do Komise pro otevírání obálek a komisí pro jednotlivé oblasti Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2023 na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

č. 51/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Lojovická, se sídlem 

Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 60437928, ve složení:  

a) předsedkyni komise: 

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

školství, sociální oblast a zdravotnictví, 

b) členky komise: 

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

management, 

- Mgr. Evu Kupčíkovou, specialistku školství Odboru školství, mládeže a sportu 

Magistrátu hl. m. Prahy, 

- Bc. Jitku Mladenovu, školní inspektorku Pražského inspektorátu ČŠI, 

- Bc. Lucii Havlíkovou, odbornici v oblasti organizace a řízení ve školství, 
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- Mgr. Annu Peckovou, odbornici v oblasti psychologie, 

- paní Ivanu Sýkorovou, ředitelku MŠ Lojovická. 

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. 52/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2023 č. 3/2023 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 4/2023, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 53/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí  s uzavřením Dodatků ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Libuš a Písnice z důvodu aktualizace majetku k 31. 12. 2022,  

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. předložit návrh Dodatků na 

zasedání ZMČ Praha-Libuš.  

 

č. 54/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením Dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš z důvodu aktualizace majetku k 31. 

12. 2022, 

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. předložit návrh Dodatků na 

zasedání ZMČ Praha-Libuš.  

 

č. 55/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s výměnou dešťových svodů v objektu parkovacího domu Na Domovině 

694/20, Libuš dle technického zadání v příloze č. 1, 

2. bere na vědomí předložené cenové nabídky na realizaci zakázky “Výměna dešťových 

svodů v objektu parkovacího domu v Na Domovině 694/20, Libuš“, 

3. schvaluje vystavení objednávky společnosti Donerios s.r.o., Osadní 869/32, 170 00 

Praha, IČO: 05143012 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 258931, na výměnu  litinových dešťových svodů v objektu 
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parkovacího Domu Na Domovině 694/20, Praha 4 za cenu 164 426,90 Kč  včetně 

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

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 56/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na 

stavbu „Nástavba a přístavba objektu hasičské zbrojnice JSDH Libuš Libušská č. p. 

81, Praha 4 – Libuš“ v rozsahu z 11/2022, 

2. pověřuje Odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš podáním žádostí o 

stavební povolení na odbor výstavby ÚMČ Praha 12, 

3. požaduje ověřit realizaci energetických opatření v objektu hasičské zbrojnice 

navržených Komisí pro územní rozvoj a možné podání žádosti o novou dotaci.  

 

 

 

 

č. 57/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předložené cenové nabídky na realizaci zakázky „Oprava splaškové 

kanalizace v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4“, 

2. souhlasí s opravou splaškové kanalizace v objektu ZŠ Meteorologická, 

Meteorologická 181, Praha 4 dle cenové nabídky v příloze č. 2, 

3. schvaluje vystavení objednávky společnosti S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3, 

 148 00 Praha 4 - Kunratice IČ: 18626467 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938, na opravu splaškové kanalizace 

v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 za cenu 77 289,96 Kč  

včetně DPH,  
4. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem objednávky, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 58/2023 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí odstoupení člena Komise pro nakládání s majetkem, pana Ing. 

Martina Adama ke dni 23.1.2023, 

2. jmenuje do Komise pro nakládání s majetkem s účinností od 6. března 2023 na 

uvolněné místo nového člena, pana Lukáše Souchu, 

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

 

 


