
 

Městská část Praha * Libuš

Úřad městské Části Praha-Libuš

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

— E—MAILEM na info (ngahgt-libusg -

V Praze 2.6.2017

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Vážení,

v souladu sust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu kinformacím

(lnfl) si Vás dovolují požádat o zaslání v elektronické formě:

- Všech aktuálně platných smluv o právním poradenství pro MČ Praha Libuš

- Faktui' za služby DUDA SVD a.s., IČO: 457 89 606, za období leden 2017 - duben 2017

- Smlouvy o výpůjčce mezi Úřadem pro zastupování státu a MČ Praha Libuš týkající se

objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha.

V; souladu s ust. § 6 odst. 2 11112 tímto trvám na přímém poskytnutí zveřejněné informace.

S pozdravem

JUDr. lng. Eva Radová

   

 

 
From: Ing. JindřichSochůrekF

Sent: Wednesday, June 14, 2 3:

To:

Subject: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní doktorko,

dovoluji si Vám zaslat odpovědna Vaši žádost zaslanou na ÚMČ Praha—Libuš ze dne 2.6.2017, vedenou pod

č.j.1528/2017 v rámci zákona Č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím. V příloze Vám zasílám Vámi

požadované informace.

S pozdravem

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník MČ Praha-Libuš

telefon

e-mail
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SMLOUVA „ „

o POSKYTOVAN] SL)UZEB

DUDA SVD, spol. s r.o.

IČO 45789606, DIČ 006—45789606

provozovna Milady Horák
ové 68, Praha 7

se sídlem: Severýnova 70/8, Praha 6

zastoupena svýmjednatele
m Miroslavem Dudou,

(dále jen poskytovatel), na straně jedné

a ,

“
a
r
'
“

Městská část Praha — Libuš

IČO 00231142

sídlem Libušská 35, Praha 4, Libuš

zastoupena starostkou Ing. Alenou Macháčkavau

(dále jen klient), na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného & vzájemného konsensu

SML()UVU o POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB

1.

Předmět smlouvy

-
.
r Poskytovatel poskytuje klientovi služby:

\ -., - na úseku kataStru nemovitostí,

- majetkoprávní úkony ve vztahu k vlastnictví klientav

Poskytovatel dále uděluje porady klientovi ve věcech shora uvedených podle jeho požadavků a

za svá písemná stanoviska ručí.

Poskytovatel na základě plné moci zastupuje klienta a jménem klienta činí právní úkony

v rozsahu daného zmocnění (zápis vlastnických práv klienta do operátu katastru nemovitostí a

omezení vlastnických práv v jeho prospěch, zajištění geometrických plánů, zjišťování

oprávněných vlastníků a jednání s nimi, změny v údajích v operátu katastrálního úřadu atd..)

Poskytovatel se na požádání klienta účastní obchodního nebo jiného jednáni.



 

Poskytovatel na žádost klienta sepisuje smlouvy, popřípadě jiné právní dokumenty

prostřednictvím svého právního zastoupení, nevyhotovuje-li je přímo právní zastoupení klienta.

V takovém případě je poskytovatel povinen poskytnout veškerou možnou součinnost právnímu

zastoupení klienta. Každá vyhotovena smlouva, před podpisem obou účastníků, podléhá

písemnému souhlasu klienta.

II.

Smluvní odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna poskytovatele se stanovuje dohodou ve výši

500,- Kč/hod (slovy: pětset korun českých za hodinu) uvedená cena je bez DPH 5%, Tato částka

zahrnuje nákladové položky jako je cestovné, poplatky za spojové služby, kopírování listin atd..

v běžném rozsahu.

Poskytovatel je povinen předložit přesný výčet činností (viz. čl. V.), které. v uplynulém období

vykonával nebo zajišťoval s podrobným členěním. Výčet činností bude nedílnou přílohou

faktury.

III.

Splatnost odměny, hotové výdaje

Odměna je splatná na účet poskytovatele č. 506444«071/0100 vedeného u Komerční banky a.s.

na základě vystavené faktury (doba splatností 15 dnů).

Odměna za expresní, znaleckou a případně jinou odbornou činnost, která byla klientovi zajištěna

v souvislosti s plněním dle této smlouvy službou, není součástí smluvní odměny.

V případě, že je klientovi poskytnuta expresní, znalecká nebo jiná odborná služba, je možno,

aby takovou službu uhradil poskytovatel. Poskytovatel může vtakovém případě přefakturovat

klientovi odměnu požadovanou znalcem, tlumočnikem nebo expertem. Taková odměna musí být

na faktuře vyznačena a oddělena od odměny poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn žádat přiměřenou zálohu na předpokládané důvodně vynaložené

výdaje.

IVI

Rízení před soudem - správními orgány

Ve správních řízeních, jichž se dle druhu činnosti účastní poskytovatel, klient zpravidla

zmocňuje poskytovatele zvláštní plnou mocí. Originál této plné moci se zakládá do spisu (kupní

smlouvy, vyznačení změn vlastnických práv atd.).



)(

 

V.

Zvláštní ujednání o výpovědní lhůtě

Předmětná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se zvláštním režimem výpovědní lhůty.

V období prvních tří měsíců od uzavření smlouvy se stanovuje týdenní výpovědní lhůta 5

povinností poskytovatele vůči klientovi týdenního vyúčtování prací a nákladů včetně jejich

odsouhlasení klientem.

V období následujících tří měsíců se výpovědní lhůta prodlužuje na čtrnáctidenní s povinností

poskytovatele vůči klientovi čtrnáctidenního vyúčtování prací a nákladů včetně jejich

odsouhlasení klientem.

Po uplynutí prvních šesti měsíců od uzavření této smlouvy se výpovědní lhůta stanovuje na

* tříměsíční s povinností poskytovatele měsíčního vyúčtování nákladů včetně jejich odsouhlasení

klientem.

VI.

Závěrečná ustanovení

Klient se zavazuje poskytnou poskytovateli součinnost v souvislosti s jednotlivými případy,

zejména mu udělit potřebnou plnou moc. Zastupování před soudy bude řešeno dle dohody stran

této smlouvy (právní zastoupení poskytovatele, shodně sjednaný advokát atd.)

Tuto smlouvu lze zrušit též písemnou dohodou smluvních stran.

Tato snilOuva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamiTato

smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

VPrazedne zm, (, WW

 

' qpb} DUDA svow .

pobočka r‘: ..na v t

    
za lclienta: ' za poskytovatele:



 

PLNÁ MOC

Městská část Praha - Libuš, IČO: 00231142

sídlem: Libušská 35, Praha 4, Libuš

zastoupená starostou Ing. Ivo Řezáčem

(dálejen zmocnitel)

zmocňuie a pověřzg'e

DUDA SVD spol. s r. o. IČO: 45789606

sídlem: Severýnova 70/8, Praha 6, provozovna Milady Horákové 68, Praha 7

zastoupená jednatelem Miroslavem Dudou

(dálejen zmocněnec)

  
aby ji jejím jménem zastupovala ve všech záležitostech a jednáních na úseku katastru

nemovitostí.

Zmocnčnec je pověřen a zmocněn, aby vykonával veškeré úkony týkající se výše uvedené

záležitosti, zejména aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních sjakoukoliv osobou,

organizací či úřadem, a to stykem písemným, osobním či v jiné formě.

Zmocněnec je pověřen a zmocněn činit právní úkony v rozsahu daného zmocnění (zápis

vlastnických práv do operátu katastru nemovitostí, změny v údajích v operátu katastrálního

úřadu, zajištění geometrických plánů, zjišťování oprávněných vlastníků, sepisovat smlouvy,

případné jiné právní dokumenty atd. . .)

Zmocnitel se zavazuje zmocněnci poskytnout veškerou součinnost. Bere na vědomí, že

zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví v' - souhlasí, aby

každý z nich jednal samostatně.
   

V Praze dne.—.: ; 7. 20 03

starosta

Zmocnění v plném rozsahu přijímáme:

 

Miroslav Duda

jednatel společnosti

__1“.ls\I-J_4(k.ob_olc»_n(,'. \

pobočka Praha 7 \ÉZUBL/

iMilady Horakové 58,

; l_70 DO Praha ?_ ;EDNATEL

-ÉC 45789506, DEC OGG-45789506

;í'JR MS Praha, nad. c, vl. 135-39   
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Městská část Praha — Libuš, IČO 00231142

sídlem Libušská 35, Praha 4, Libuš

zastoupena starostkou Ing. Alenou Macháčkovou

zmocňuje a pověřuje

DUDA SVD, spol. s r.o. IČO 45789606, se sídlem: Severýnova 70/8, Praha 6

provozovna Milady Horákové 68, Praha 7

zastoupena jednatelem Miroslavem Dudou

dále jen zmocněnec

 

aby ji jejím jménem zastupovala ve všech záležitostech a jednáních na úseku katastru

nemovitostí.

Zmocněnec je pověřen a zmocněn, aby vykonával veškeré úkony týkající se výše uvedené

záležitosti, zejména aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních s jakoukoliv osobou,

organizací či úřadem, a to stykem písemným, osobním či v jiné formě.

Zmocněnec je pověřen a zmocněn činit právní úkony v rozsahu daného zmocnění (zápis

vlastnických práv do operátu katastru nemovitostí, změny v údajích v operátu katastrálního

úřadu, zajištění geometrických plánů, zjišťování oprávněných vlastníků, sepisovat smlouvy

případně jiné právni dokumenty atd. . .)

Zmocnitel se zavazuje zmocněnci poskytnout veškerou součinnost. Bere na vědomí, že

zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby

každý z nich jednal samostatně.

VPraze dneívír. €. JW? _

Ing. Alena Macháčková

starostka

Zmocnění v plném rozsahu přijímáme

Miroslav Duda

jednatel společnosti
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DODATEK C.1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

 

DUDA SVD, spol. s r.o.

sídlem: Severýnova 70/8, Praha 6, PSČ: 163 00

provozovnaí Milady Horákové 68, Praha 7, PSČ: 170 00

zastoupenať JUDr. Miroslavem Dudou, jednatelem společnosti

IČ: 45789606 '

zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 13569

(dále jen poskytovatel), na straně jedné

a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ LIBUŠ,

sídlem: Libušská 35, Praha _ Libuš, PSČ: 142 00

zastoupenať Petrem Mrázem. starostou

101 00231142

(dále jen klient), na straně druhé

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEBze dne

10.6.1999 tohoto znění

1)

Na základě vzájemného konsenzu se smluvní strany dohodly| na dodatku č.1, kterým se

mění a upravuje SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB ze dne 10.6.1999 (dále jen

smlouva).

2)

Clánek II. Smluvní odměna se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým

článkem II. v tomto přesném znění I

II.

Smluvní odměna

Smluvní strany se dohodly na paušální odměně ve výši 6.000," Kč (slovy: šesttísíc

korun českých) měsíčně za průběžné poskytování služeb dle smlouvy. Dohodnutá

paušální odměna se navýší 0 příslušnou sazbu—DPHdle obecně platných právních

předpisů ČR (k podpisu dodatku 19%).

Prokáže—li poskytovatel, že rozsah služeb podle smlouv’y přesáhl počet 8 hodin

měsíčně, je oprávněn sjednanou—odměnu danou touto smlouvou navýš'řtbp hodinovou

sazbu ve výši 1.500,"KČ za hodinu. Právo podle tohoto odstavce musí Být u druhé

smluvní strany uplatněno do 15.dne následujícího měsíce, a to formou vystavené“

faktury spolu s dalšími ná ežitostmi danými smlouvou, jinak zaniká, nedohodnou-lí se

smluvní strany později jinehg.

. \

Měl-li být důvodem výpovědí smlouvy dlouhodobý nepoměr výše paušální odměny

krozsahu podle ní poskytovaných služeb, zavazují se účastníci nejdříve jednat o

možnosti změny výše odměny dodatkem.

Poskytovatel je povinen jedenkrát měsíčně předložit přesný výčet činností, které

v uplynulém období vykonával nebo zajišťoval s podrobným členěním.

DODATEK č.1 SMLOUVY o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, strana 1 (celkem 2)

: tisk DUDA SVD spol. s r. 0., pobočka O7

___ , _



 

x/

%>
O

beze změny.

 

statní ustanovení SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 10.6.1999 zůstávají

.1!

a
\

[M*ÝŽ/WM ...............
V Praze dne

Za klientai

Městská část Praha — Libuš
Za poskytovatele!

DUDA SVD, spol. s r.o.

  

    
DÚDA SVD spol. s r.o. gm

'po'ooc'ka Praha 7 \ ' „,-/

Miiady Horákcvé 63,

170 00 Praha 7 SERRÉTAFJATI

 

DODATEK č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, strana 2 (celkem 2)

tisk DUDA SVD spol. s r. 0., pobočka ()7

 



 

 

 

PLNÁ MOC

MESTSKA CAST PRAHA — LIBUŠ, Ičo: 00231142

sidlcm; Libušská 35, Praha _ Libuš, PSČ: 142 00

zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

(dále jen zmocnitel)

znwcňuie a pověřuig

DUDA SVD a.s., IČ: 45789606,

sídlem: Wuchterlova 337/20, Praha 6 - Dejvice, prostřednictvím provozovny : Milady

Horákové 68, Praha 7,

zastoupena: JUDr. Miroslavem Dudou, členem představenstva,

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19547,

(jako zmocněnec)

aby ji jejím jménem zastupovala ve všech záležitostech a jednáních na úseku katastru

nemovitostí..

* Zmocněncc je pověřen a zmocněn, aby vykonával veškeré úkony týkající se výše uvedené

záležitosti, zejména aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních sjakoukoliv osobou,

organizací či úřadem, a to stykem písemným, osobním či vjíné formě.

Zmocněnec je pověřen a zmocněn činit právní úkony v rozsahu daného zmocnění (zápis

vlastnických práv do Operatu katastru nemovitostí, změny v údajích v operátu katastrálního

úřadu, zajištění geometrických plánů, zjišťování oprávněných vlastníků, sepisovat smlouvy,

případné jiné právní dokumenty atd. . .)

Tato plná moc se uděluje zejména v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb ze

dne 10,6.1999

Zmocnitel se zavazuje zmocněnci poskytnout veškerou součinnost. Bere na vědomí, že

zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby

každý z nichjednal samostatně.

V Praze dne: 2_ 4, 201174

    

   

  l gr,.ulr ou

starosta

Zmocnění v plném rozsahu přijímáme:

člen představenstva
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CELKEM K ÚHRADĚ
7 260,00
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Podavatelr 1 1 1000310" \ Variabilní symbol Mý!/LÚ/% 170100195 I

DUDA ŠVD a.s. „CBBP \1 Konstantní symbol: 7f _ (7 /"l;g 0308 \ 1

Wuchterlova 20/337 1 Objednávka c..— ' ze dne: *

160 00 Praha 6 \ '

Provozovna.

IČ“ 45789606 zasílací adresa Odbératel: 1C: “"M“" " 00231132“;

: ,
: qu'l „ - 4

, 010; CZ45789606 Mil. Horákové 68
L RADŠŠŠ?\ge—ŠD?11 21 \

Tel lo :

1‘ -1 ' '

e “_ 170 00 Praha 7 Úřad MČ Pr haa-mug..."—__—„.-.—\ 1

Libušská 3 0.61.) 1 1

140 oo Prah 0en?. g 1 „3131.— gm; 1 l

1 1

ic,Mepmšššgagrg 1„SŠT/JJJ! I

3 \ _ .
ir:7

1 0510 učtu.
__ gf/fLi-....

Datum vystavení: \";3103. 2017*1 Konečný příjemce:

Datum splatnosti: , 2504.2017;

1 Datum uskutečnění plneni: Ím 31.03.2017:

1 Forma rlhrady: příkazem
\

* Označení dodávky Množství J.cena 31eva Cena %DPH DPH Kc Celkem

Na základě dodatku c 1 ke smlouvě o poskytováníslužeb ze dne 10 6 1999 Vám fakturujememěsíční odměnu za

BŘEZEN 2017:

1 6 000,00 6 000.00 21% 1 260,00 7 260.00 \

navýšení rozsahu služeb - viz pňloha

1

správní poplatky

\

L ___—..--.. ___.Ý „, ___ ___. _ __
\ ).— __.„ď

\ Součet položek
6000,00 1260.00 7 260.00 l

l
l

l

Vystavil: DUDA SVD

\

1 Furrna zapsaná v OR MS v Praze, odd. B vl 19547

Dovolujeme si Vás upozornlt 1e v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na laktul'e Vám budeme účtoval úrok z prodlení v dohodnuté resp zákonné výši a

smluvnl pokutu (byla--li sjednána)

 

1 - E Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč ,

1
0,00 0%

1

‘
0,00 10% 0.00 0,00 1

0,00 15% 0,00 0,00 \

6 000,00 21% 1 260.00 7 260,00

 

QR Faktura Převzal“

Ekonomlckýa informatnl systém POHODA

  



 

Rozpis fakturovaných činností kc dni 31.32017

Odprodej a směna pozemků m.j. parc.č. 59/20, 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15 k.ú.

Libuš, (ulice Šátalská)

0 dne 9. 3.2017 info. o podaném návrhu (Nguyen) na KN

o průběžná kontrola stavu + dne 13. 3.2017— výzva k doplnění, zjištěn nedostatek v návrhu

(Konečný a Alexovi,.. info na KN + předání informace OSMI + nutnosti doplnění

konkrétních listin — 1 Hod.

0 Dne 21.3. 2017 vklady (Konečný, Alexovi,.. provedeny) info. OSNI + ve spolupráci s AKV

další postup ve věci — spolupráce na zpětvzetí žalob (technická spolupráce) — 1 Hod.

0 Dne 30—31. 3. 2017 ve spolupráci s AKV příprava a úprava variant směnných smluv

Smolkovi „doplatek“— 1 Hod

0 Dne 31.3.2017 provedení vkladu (Nguyen) na KN

o probíhá

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č.1159/20 — duplicitní zápis

(Štočkovi)

0 dne 3.3.2017 ve spolupráci 5 AK Vrabec dokončení a technická specifikace dle prošetření

v rámci Souhlasného prohlášení dohody o narovnání (kompletace a odsouhlasení) předáno

OSMI - elektronickou formou ~ 0,5 Hod.

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 560/2 k.ú. Libuš — duplicitní zápis

(prošetření a korespondence)

0 dne 24— 31. 3. 2017 na základě požadavku OSMI telefonát— aktualizace složky + info. a

doprošetření archiv KN (sousední pozemky přechod na Stát ) návrh variant řešení situace

ve věci + doplnění složky — 3 Hod.

o probíhá

Ostatní

o telefonáty, e-mail a odborné konsultace se zástupci MČ Praha - Libuš OSMI (p.

Popelíková, Pichová), — ve věci: pozemek parc.č. 560/2 , vklady a doplnění podání

„Šátalská“ + Duplicita Štočkovi + info. o stavu jednotlivých případů- 0,5 Hod.

 

DUDA S

cclkcnu? hodin.
Wuchterlova 33

provozovna:

Milady Horákov

170 00 Praha 7
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DUDA SVD a.s. 1 , , FAKTURI—\ DANOVÝ DOKLAD Č. 1701C00087

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllll I
DUDA SVD 3.8. ”0381399936qu Kormlanlní symbol? 0308

Wuchterlova 20/337 Objcdnziwkn č,: ze dne; ‘

160 00 Praha 6 Pr W, _ ‘ \

( C ° ““na" Odběralel: lČ: 00231142

' :45789605 zasílacíadresa: *— 777777

1 DlČ: CZ45789606 Mil, Horákové 68 ÚŘAD MĚSTSKÉC‘ZO‘OZ‘BMZ

í Telefoni— 17o 00 Praha 7 Úřad MČ P aha7-7Lmfiwmflifli

í Libušská 3 f

140 00 Pra 16301.0 " _‘ '“-. I‘M-1‘:

] 1 DNE: 1 J LČ cial-

?

> 'j.„G_I _Lib PfigéIc-no .“É' ..]

1 Číslo učtu: '“! £5”: ”77731, I      
  

Datum vystavení:
_ ._ , 3771 912917 ; Konečný příjemce

1

Datum splatností: 1 2502 2017 l l

Datum uskutečnění plnění. l--31.01.2017 í Í

Forma úhrady: příkazem l ‘

Označení dodávky Množství Jcena Sleva Cena %DPl-í DPH Kč Celkem

 

1 Na základě dodatku č 1 ke smlouvě o poskytovaní s'uzeb ze dne 1O 6 1999 Vámfakturujeme měsíční odměnu za

 

LEDEN 2017:

í
1 6 000,00 0 000,00 2 % 1 260,00 7 260,00

, navýšení rozsahu služeb - viz příloha

. správní poplatky

[

l

7 .7. .,-. ,7 .7. .7._______.._7,77, __ _ __.77.77 7,. 7.__7___.__77 7 7, _ .. _.. ________.._ __ _. ..., „_ 7 __ ._._7 7——1

= Součet položek
6 000,00 1 260.00 7 260,00

. CELKEM K ÚHRADĚ
7 260,00

 

 

7 77 7 7 7-7..—  
Vyslavií: DUDA SVD

Fi'rna zupszmá v on MS v Praze, odd. (‘5 vl 195-17 I

Dovolqome si Vás upozornil, že v případě nedodržení dalu splatností uvedeného na íakluíc Vám budeme účtovní úrok z prodlení v dohodnuté, I059. Zákonné výši a 1

smluvní pokutu (bylwli sjednána).

1

 7 7.7. 77 7 7 7,. 7.7..__7__,7 7 ,_._._77. ,7 _ 7 7.7.77 7 7 7 ___).

"*.El Rekapilulace DPH v Kč: Základ \! Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč 7

0,00 0% l

. „:::
0,00 10% 0,00 0,00 |

‘ " 51
0,00 15% 0,00 0,00 l

‘ . %
6 000,03 21% 1 260,00 7 260.00 1

l '_»

1

 

QR Faktura Pfcvzal:

Eko„ornic-,k; a lnlormaon i systém POHODA

 

   



Rozpis fakturovaných činností ke dni 31.1.2017

Odprodej a směna pozemků m.j. parc.č. 59/20, 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15 k.ú.

Libuš, (ulice Šátalská)

0 dne 4. 1.2017 telefonická konzultace „přílohy na MHMP a další postup ve věci + dne 18.1

2017 ve spolupráci s AK Vrabec předání info. o postoupení na MHMP (Konečný Alexovi) —

0,5 Hod.

o dne 23, 24, 25 a 27 .1.2017 ve spolupráci s AK Vrabec technické doplnění KS + urgence a

komunikace — telefonické a emailová urgence za účelem odsouhlasení KS (Nguyen Xuan

Cuoc) + písemná reakce — předáno info OSMI k odsouhlasení KS na radě a zastupitelstvu

— 0,5 Hod.

0 dne 25-31.1.2017 ve spolupráci s AK Vrabec technická úprava směnných smluv dle

nových znaleckých posudků a dohod o cené (2 varianty) — 0,5 Hod.

o probíhá

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č.1159/20 — duplicitní zápis

(Stočkovi)

0 dne 18.1.2017.. šetření v operátu KN .. ověření průkaznosti sloučení části „9“ v GP 24640—

120-1022-75 a původu PK v GP 762-001-29-71 — 0,5 Hod.

0 dne 27.1.2017 ve spolupráci 5 AK Vrabec návrh textu Souhlasného prohlášení dohody o

narovnání - technické záležitosti a podklady ~ 1 Hod.

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 560/2 k.ú. Libuš -— duplicitní zápis

(prošetření a korespondence)

0 dne 16. 1. 2017 na základě požadavku OSMI - archiv — dohledání složky + telefonické info

OSMI o datu prošetření a předání + info o oslovení duplicirtních vlastníku + žádost o

podklady - korespondence + sken — 1 Hod.

0 dne 19.1.2017 kompletace a zaslání OSMI elektronickou formou

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č.777 — duplicitní zápis

(Stengl)

0 dne 20.1.2017 kompletace a zaslána výzva na dořešení + stanovisko vlastníků, včetně

podkladů a návrhu aktualizovaného souhlasného prohlášení duplicitnímu vlastníkovi p

Martinu štenglovi + dne 20.1.2017 odpověď na žádost a stanovisko ve věci— 0,5 Hod.

0 bude zasláno na vědomí OSMI

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 418/7 (i.d.1/2).— duplicitní zápis

(Bambule -— Antonín Nebeský)

0 dne 23.1.2017 příprava a doprošetření v operátu KN — 0,5 Hod.

0 dne 24 — 27.1.2017 návrh na opravu chyby + podklady — 1 Hod.

0 dne 31.1.2017dokončení a kompletace dopisu s informací a žádostí dalšího postupu +

podklady — 0,5 Hod.

0 bude zasláno OSMI (elektronicky a doporučenou poštou )

Ostatní

0 dne 4,16,19 5 24.1.2017- telefonáty, e--maíl a odborné konsultace se zástupci MČ Praha

— Libuš OSMI (p. Popelíková, Píchová), — ve věci: Sobíškovi, Krejcarová - (verze a kontrola

dokumentu podklady k podání + návrh na vklad dle podkladů + info o stavu jednotlivých

případů — 1,5 Hod.

 

DUDA SVD

Wuchterlova 337/2

provozoma:

Milady Horákové

170 00 Praha 7

IČ:457S9606, D

   

 

  

 

   

   

celkem 8 hod
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ííííííííííííííííííííííííííííííí
Dodavatel: MCBBPOGGBSRS Variabilní symbol: /§73/g/(7/>: 170100135

DUDA SVD a.s. í Konstantní symbol: ik 3 ,! 0308 l

Wuchterlova 20/337 ; Objednávka cv; ' ' ze dne: '

160 00 Praha 6 Provozovna.

' Odbératel; “$%—__" „.-.. ___ 0023 1,1.. 2

IČ: 45789606 zasílací adresa: D MĚSTSKÉ (362002311 2

DIČ: CZ45789606 Mil. Horákové 68 PRAř—íA—UBUČ;

Telefcm:_ 170 00 Praha 7 Úřad MČ raha - Libuš * _,

Libušská béOŠLO 12v» „„ _, !

14000 Pr hm? í 3 m;- „a,-í! l

1 ___.____-.._... ”m, _ !:
Č.j. Mgr-mt, 1~=:1d.31eno 1 PG: "C"—Ím. ;

1 l 057 MW ,

1 Číslo účtu: »—'„„---——....—.1_). „___w .J

l

\ Datum vystavení: . . , 1 Konečný příjemce;

Datum splatnosti: __ 24ĚŠŽŘTÍ_| %

Datum uskutečnění plnění: Ě _ 27022017 ! g

Forma úhrady: příkazem *

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

 

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 6. 1999 vam fakturujeme měsíční odměnu za

  

ÚNOR 2017: \

1 6 000.00 6 000,00 21% 1 260,00 7 260,00 \

navýšení rozsahu služeb - víz příloha í

správní poplatky ;

Součel položek 6 000.00 1 260,00 7 260.00

CELKEM K ÚHRADĚ 7 260,00

   

Vystavil: DUDA SVD

Firma zapsaná v OR MS v Praze, odd B vl. 19547

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na lakluře Vám budeme účtoval úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a ]

smluvní pokutu (byla-ll sjednána)

 

[, . .. 7 „ 7 7 7 7 77777.,,_,.7 7 , 7 „, _, „,.,. .--. .__.____ ___._,__„__._ „V „ , V_.„_V___ ._.,... .77 7 VA .. _ 7

  

E Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

__ . 0,00 0% Í,

' ' 0.00 10% 0,00 0.00 :

0.00 15% 0,00 0.00

6 000,00 21% 1 260.00 7 260,00

   
QR Faktura Převzal. Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

 

 



  

Rozpis fakturovaných činností ke dni 28.2.2017

Odprodej a směna pozemků m.j. parc.č. 59/20, 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15 k.ú.

Libuš, (ulice Šátalská)

o dne 8- 10. 2.2017 dle info OSMI potvrzení z MHMP + podání návrhy na vklad na KN

(Konečný Alexovi)

o průběžná kontrola a telefonické info o stavu

0 dne 1.2.2017 ve spolupráci s AK Vrabec technická konsultace KS dle KN + 8 a 13 .2.2017

předání informace zájemci (Nguyen) o odsouhlasení KS zastupitelstvem + dohoda termínu

podpisu na 15.2.2015 — 1,5 Hod.

0 dne 13.2.2017 příprava návrhu na vklad + konsultace v rámci technické úpravy a doplnění

KS — 0,5Hod. '

0 dne 20—21.2.2017 ve spolupráci s AK Vrabec technické zajištění k zaslání návrhu .. směna

cena administrativní + podklady (neodsouhlaseno) — l Hod.

0 dne 24.2.2017 ve spolupráci s AK Vrabec technické zajištění k zaslání navrhu úpravy ..

směna cena tržní + podklady (odsouhlaseno 28.2.2017) — 1 Hod.

o dne 28.2 2017 předání informace o souhlasu s variantou směny + info o předání

požadavku zajištění zrušení zástavního práva ze strany zájemců o směnu. — 0,5 Hod.

o probíhá

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 1159/20- duplicitní zápis

(Štočkovi)

0 dne 7. 2. 2017 průvodní dopis + předání složky podkladů prošetření— 0, S Hod

o ve spolupráci s AK Vrabec dokončení a technická specifikace dle prošetření v rámci

Souhlasného prohlášení dohody o narovnání- technické záležitosti a podklady — 1,5 Hod

0 bude předáno OSMI

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č.777 — duplicitní zápis

(Štengl)

0 dne 10.22017 zaslána na vědomí OSMI reakce a stanovisko ve věci zrušení duplicity

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 418/7 (i.d.1/2).— duplicitní zápis

(Bambule — Antonín Nebeský)

0 dne 7.2.2017 předání návrhu na opravu chyby + dopisu + podklady OSMI elektronicky i

formou doporučeného dopisu v listinné podobě — 0,5 Hod.

Ostatni

o telefonáty, e--mail a odborné konsultace se zástupci MČ Praha - Libuš OSMI (p.

Popelíková, Pichová), — ve věci: Štengl, podpis KS Nguyen, Směna Cuoc, dokumenty-

podklady k podání návrhu Bambule + info. o stavu jednotlivých případů — 1 Hod.

celkem 8 hodín.

W'-

provozovna:

Milady Horikov

 „Maš

   



 

DUDA SVD a.s.

WWWWWWWWWWWWWWWWW\\\\\\WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Dodavatel

M038P00030JI

DUDA SVD a.s.

Wuchterlova 20/337

160 00 Praha 6

Provozovna

WC: 45789606

DlČ: CZ45789606

“'em“—

zasílací adresa:

Mil. Horákové 68

170 00 Praha 7

*

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD č. 17o1cooz47

?

 

  
Datum vystaveníf 30.04.2017

Datum spiamosti: 2505,2017

Datum uskutečnění plněná: 30.04.2017

Forma úhrady' příkazem

Označení dodávky Množství J.cena

  

Vanabclni symbol: Í; .2 'X' 170100247

Konstantní symbo\_ » . , _ 0308

Objednévka é: ' ' ze dne:

Odběratel. IČ; 00231142

mc; , 0200231142

Úřad MČ Praha - Libuš" » f “

Libušská 35 ' ' ' "* ' *

140 00 Praha 4,

Konečný příjemce „ M .. ’/

Sleva Cena %DPH DPH KC Celkem

Na základě dodatku č, 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 6 1999 Vám fakturujerne mesicni odměnu za

DUBEN 2017.

1 6 000.00

navýšení rozsahu služeb - viz příloha

správní poplatky \ 150,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil. DUDA SVD

FWrma zapsaná v OR MS v Praze, odd B vl 19547

6 000.00 21% 1 260.00 7 260.00

150.00 0% 0.00 150.00

6 150.00 1 260,00 ? 410,00

7 410,00

Dovoluleme s: Vas upozormt. že v plipadé nedodržení data splamostl uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat aron z prodíem v dohodnuté. resp. zakonné vysl a

smluvní pokutu (byia-IW 5;ednána)

masar"a;
Ehmig!„ig-'J-

71%;1

Rekapitulace DPH v Kč:

EL}“_1'

QR Faktura

 

Převzal:

Ekonomicky a mformaůnl' system POHODA

 

Zák\ad v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

150,00 0%

0,00 10% 0,00 0,00

0,00 15% 0,00 000

6 000,00 21% 1 260.00 7 260.00

 



 

Ž _

gigs—\ §:s.§as"§:§%:a 3:01:15: těšíme—ší its: (lm Ml.—LIM?

Odprodej a směna pozemků m.j parc.č. 59/20, 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15 k.ú.

Libuš, (ulice Šátalská)

0 dne 20 a 21.42017 2x telefonáty a info. o podane'm návrhu na výmaz zástavního práva

(Kiem -Dang) na KN + žádost o podklady z důvodu návaznosti na text a obsah směnné

smlouvy + kontrola podkladů + stav KN + žádost o doplňující info ohledně GP + technická

úprava předmětu směny v návrhu textu směnné smlouvy + předání elektronickou formou

(OSMI a Kiem-Dang) »“ f_i—' Fit/víš

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č.1159/20 duplicitní zápis

(Štočkovi)

0 dne 19. 4. 2017 dle žádosti OSMI kompletace a tvorba duplicitní složky podkladů

z prošetření + předání OSMI formou doporučené pošty , l was.

Lokalita „Velká Lada“ - DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s

0 dne 25.4.2017 aktualizace 5 kompletace složky k jednání , 0.5 mo.

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku parc.č. 418/7 (i.d.1/2).—- duplicitní zápis

(Bambule — Antonín (Jaromír) Nebeský)

0 dne 11.4.2017 Info od OSMI provedení opravy jména na Jaromír Nebeský

0 dne 24 až 27.4.2017 koncentrace podkladů a listin (následných dědictví a listin z operátu

KN ) k zahájení dalšího kroku - dodatečného projednání dědictví po Jaromíru Nebeském —

* ~rkr—::

0 dne 26.4.2017 KN podklady k návrhu na dodatečné projednání- i :J ’szrzw"; .2

0 dne 27.42017 příprava info. dopisu pro pana Bambuleho ohledně dalšího postupu +

žádost o chybějící podklad 1 do:.

0 ve spolupráci s AK Vrabec technická úprava návrhu textu souhlasného prohlášení , : misc.

Ostatni

o telefonáty, email a odborné konsultace se zástupci MČ Praha - Libuš OSMI ~ ve véci

„duplicita Stoékow‘ podání a řízení Kiem--Dang-„Šátalská, další postup „Nebeský“ + info.

o stavu jednotlivých případů „: %s:.
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Urad pro zastupování státu ve vecech majetkových le podle ; 31 zal/tona fi 28152082 Sb. o

Uřadu pro zastupovaní státu ve věcech maíetkovyoh příslušný s uvedeno—t nemovstoszi

hospodařít ve smyslu § ll zakona &: 2'l9f2000 Sb, o majetku Ceske republíky a teším

vystupování v pravnich vztazích.

Nabyvatel prohlašuje. že shora uvedené nemovítostí od prevodce nabýva za podmínek da

stanovených touto smlouvou do všastníotví hlavního města Prahy Bezuplatne hanyu

pred'netnych nemovítoslí do vlastníctví hlavního mesta Pra—hy svěřena sprava nemovížost; ve

vlastníctví obce městská část Praha- Líous bylo schváleno usnesením Rady hlavnšl'ío méďa

Prahy Č. 40:3 ze dne 8 4 2008

(
b

.

CI. ll.

Převodce touto smlouvou bezuošatne provadi nemovítostr uvedene včt l teto sn'ílou\.'y

nabyvatelí se vseml součástmi a příslušenství;

Nemovítostí se převádějí z. duvodu veřejného zajmu & provozování zejmena volnočasových

aktívít dětí a mládeže Klubu JUNlOR. jehož zřizovatelem y:— Městská část Praha —Líbus pro

zajmove vzdělávaní v oblastl umeleckýcn hudebních sportovních a odborně vzdělávacích

(činností.

Nabyvatel př vadene nemovitostí do svého vlastníctví prílíma tak Jak stoyí a leží dle § Sůl

občanského zákoníku

Nabyvatel prohlašuje že se seznámil s taktickým stavem převedených nemowtostí

Cl. lll.

Bezúplatný převod nemovuostí uvedene v Článku l, této smlouvy za podmínek stanovených

touto smlouvou. byl schválen Zastupitelstvem Nlestslae část; Praha » Libuš usnesením číslo

3512008 ze dne to_t22008 ve smyslu zákona č; 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze ve

znění pozdějších předpisu a to včetně podmínek sjednaných v teto smlouve, Usnesení

Zastupítelstva Městské (častí Praha - Líouš tvoří nedílnou součást této smlouvy

Nabyvatel se zavazuíe o nemovítostí uvedeno v Článku ll teto smlouvy rodne pečovat užívat

je pouze k zajíšt'ování volnočasových aktívít Klubu JUNIOR zajmoveho vzdelavani v oblastí

uměleckých. hudebních sportovních a odborné vzdelavacích Cínnoslš se zřetelem na

índívšdualnš rozvoj a nevyužívat je ke komerčním učelum nepreneohat je ke komerčním

účelům třetím osobám a nezorzrl íe, to vše po dobu neímene 20 let

Za poruseni shora uvedených zavazku nebo nektereho zríích a v pripade Že se pro

nabyvatele stane tato věc před uplynutím teto lhuty pro tento ve smlouvě stanovený rn

nepotřebné a nevyužíje ji aní k možnému íínemu druhu vešešne služby která je dle zvlast ( ..

zakonu verejnou službou nebo vereíným úkolem je nahyvatel povínen převést do státního

rozpočtu prostředních/ím převodoe částku l'terou ve: mela ke dní uzavření smlouvy o

bezúplatném pševoo'u dle tehdy platného cenoveho predpísu Ode dne ohrady teto ceny do

státního rozpočtu može nabyl/alel nakládat s vecí die sveho uvažení,

Úhradu provede nahyvatel ve lht'ít'a 15 dnu pote. kdy bude k zaplacení převodoem písemné-

vyrvan.

Bude—lí zíístení sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na tru-pracoval znaleckeho posudku

případně s Jinymi meme výnažoženýmí naklady: uhradí Minx/ate) ; tyto náklady

Pfevodce je opravnen kdykoliv behem lhutyl stanovené; v čšanko lll odst kontrolovat zde

jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvarele oto—črty a nabyvatoš je powwow l; tom!

prevodu poskytnout omen/{dam součínnost

Nabýt/atol JG povínen vždy k 3‘; 'í2 prislusnem mm: he =etl ' Hm; stanoveno rííanlzu lll

odst 2 predat Nevada písemnou zpravu o zachovaní a ron o,» až-atívšt, ktere jsou ve \,ftÍ'ŽrĚj*'l—l'=l?l

zajmu. %. lel'íož zaoí—íov „ní se nabyvalel v teto smšouve zmazat
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„* :; l natgwatfý __; r_alfííí— (*efonšašojy že jur— na:: sov L:.maxim; též:;

Provodoe a reabyvateg se dohodla. ze Dijoaclno možno nárOV—y za lčíílš'llCLťťš :bcvdmcm=

nemovllosžl uvedené v ;lanku l leto smlouvy bšodcnoz'm na omen: l Eng'SCll lblůmaiůflíf

School Prague. sr 0 Na omnu 395. Praha 4 IČ €54,944 HPC-řada neby/vatel
Provodoe prohlašuje že mu není zna'rno ze by na HBmOVlf—OSYČCh vazla Pm O’Y‘BN‘W

závazky o právní vady

maily zadne slqllíoonostř Horo ay

  
  

 

   

 

    

4 Nabyvatel užívá nemowlosll uvedeno v é! l na ?állwč SWG—W“ C VýPUlČ—Cč

oUZSVM/Af44982f200?-MUEM— ze dne 25 9,2037

Čl. v.
Poplatkovou pox/inmost ano:-enou s touto smlouvou nose Raga/V3343?

Čl. vr

1. Tato smlouva podlé—na schvaleni Mlnlsterstvem financi podle ustanovení d“? Š 22 OdSÍ 3

zakona Č 219/2000 Sb. Dnem udělení schvalovací doložky „WS/VŠ WO smlouva pfamosté a

účinnostl

,

2. Vlaslnloké právo k nemovitostem dle této smlouvy přeCháZl dnem pravnich UČ'HKU vkladu

práva do katastru nemovrloslí Tímto dnem na nabyvateře Dřčíhazfšll VEŠKGTŠ prava 8

povlnnostl spojena s vlaslnlctvlm a užíváním nemovitosti3. Smluvní strany se dohodly, že navrh na vklad vlastnického prava do katastru nemovitostí

podá převodoe

4. Tato smlouva je vyhotovena v pět: stejnopiseolx
_ _

5„ Smluvní strany se dohodly že jaké-koli změny a doplňky" ÍŠŽG SWQWY }50U možne POUR”

v podobě oboustranné uzavřených člslovanych dodatku smlouvy
_

6, Smluvní strany prohlaŠUjí. že tuto smlouvu uzavřely SVOUOÚně a vážně. Na dÚřšaZ ÍOhO

připojují své vlastnoruční podplsy,
7. Vpr'jpadé že Manrsterslvo financi CR neschválí ani nozamžlne schvaleni této smlouvy do

jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvně siranou pak ma' provodce l

nabyvatel právo písemně sděllt druhé straně této smlouvy, Že se touto smlouvou nadale již

necnívázan

8. lng. Jan Kasnar. CSC náměstek generálního ředitofo Úřadu DFO zastupování Státu ve věcech

majetkových prohlašuje. že tato smlouva odpovídá plalnamu Právní m řádu a ODSBŘUJG jen

údaje které jsou správné a prověřené, a dále že tato smlouva JG' UZBVUÉHB jen na zal—(lada

dokladu které byly shledány jako úplné a hodnovér‘né a OdeodňLljŠ uzavření této smlouvy,

jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu

V Praze dne

V Praze (')—77:3 " i _ ' k '

 

   generalnl ředitel
Urad pro zastupování státu ve věcech

majetkových
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Schvalovací doložka

%

Mizxixtcrslw (mam: podiu g 33 míst. 3 „Rum C“, ŠM BMW Sh. o maécxku (mim
rcpuhhk} ai jejím \'_\x‘xxxpxix\;ini \ právních (Az/zdi \ Hmmm zni—né. schvaluje smlcmu:
o bezúplatném přmodu ncmmímstí č. 17\\ \?\!3237200831HČM.

pm'ícxvsanx—xf
mnhmnmi .xlrzmzxmi dm \8 \3.2\UH$, ;! Cine 3.!» \ Í'JU() \xcxmz .v;— pi*cxidž :zwzxmíxmtš séra—xkni"
\ C} I xmlnux) \chle .x‘menm a míxiušcnsxw \ uhCi Praha „a \ \.:xxzzxxrxxšmm (“x/mu \'xxmcu.
„x;—mm;“ (CskC xcpxžl\íh do \hxxxniCxxx hlzix'xhn \ rxxčsm Prahy. xpršný Mčxxxkč cim;
Pxaha I ibufx. xC .xxxdlCm \ ibxxxxk; 35_;42(H\>mh;1_ \( LUIS}! HŠ
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