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USNESENÍ RADY ze dne 5. 1. 2015 

 

 

 

č. 1/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to v souladu se 

Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě s dodavatelem služeb „Snižování spotřeby energie v budově v majetku 

MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č. p. 81“, firmou - JINDŘICH PARUS, voda-

plyn-topení, spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236, 

pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou - JINDŘICH 

PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236, 

za celkovou cenu 1. 018.050,05 Kč bez DPH, tj. 1.231.840,56 Kč včetně 21% DPH 

bez stavební rezervy 38.519,- Kč bez DPH, a se všemi přílohami, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy. 

 

 

 

č. 2/2015 

Rada MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to v souladu se 

Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě s dodavatelem služeb „Zateplení a snižování energetické náročnosti 

budovy ZŠ L. Coňka – část zateplení“, firmou - Renastav s. r. o., Vehlovická 696/30, 

Praha 8, 180 00, IČ: 26735580, pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 

6. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou - Renastav s. r. o., 

Vehlovická 696/30, Praha 8, 180 00, IČ: 26735580, za celkovou cenu 1.870.197,- Kč 

bez DPH, tj. 2.262.938,- Kč včetně 21% DPH bez stavební rezervy 77.857,- Kč 

bez DPH, a se všemi přílohami, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy. 

 

 


