USNESENÍ RADY ze dne 26. 6. 2015
č. 181/2015
Rada MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2015014001 ze dne 14. 1. 2015
s firmou Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice,
IČ 41879236 a to v rámci projektu „Snižování spotřeby energie v budově v majetku
MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č. p. 81“, reg. č. CZ 1.02/3.2.00/14.25948
spolufinancovaného z OP ŽP, kdy se zvyšuje cena o vícepráce a snižuje o méněpráce,
celková odchylka tkví v navýšení ceny díla o 42.946,- Kč bez DPH, tj. 51.9464,66 Kč
vč. DPH. Celkové navýšení je hrazeno částečně z vysoutěžené rezervy, které je
součástí platné smlouvy, částečně z navýšení ceny díla. Dodatek č. 2 umožňuje
čerpání této rezervy. Vícepráce souvisejí s ekonomičtějším využitím systému ohřevu
teplé vody v objektu a drobnými změnami potřebnými v rámci realizace stavby.
Méněpráce jsou dány skutečností, že vrata ke dvoru objektu zajistil objednatel
samostatně, mimo rámec této smlouvy,
2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
.
č. 182/2015
Rada městské části Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2015014002 ze dne 14. 1. 2015
s firmou Renastav s. r. o., Vehlovická 696/30, Praha 8, 180 00, IČ: 26735580 na
stavební práce a to v rámci projektu „Zateplení a snižování energetické náročnosti
budovy ZŠ L. Coňka“, reg. č. CZ 1.02/3.2.00 /14.25891 spolufinancovaného z OP ŽP,
kdy se zvyšuje cena o vícepráce v celkové výši 33.144,- Kč bez DPH, tj. 40.104,24 Kč
vč. DPH. Vícepráce souvisejí především s odsouhlasenou změnou materiálu
provedení vchodových dveří do objektu Celkové navýšení ceny díla je hrazeno
z vysoutěžené rezervy, které je součástí platné smlouvy a Dodatek č. 1 ji umožňuje
čerpat,
2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č.1, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

č. 183/2015
Rada městské části Praha-Libuš
1. schvaluje plnou moc pro zastupování Městské části Praha-Libuš při přípravě podkladů
pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace na základě vydání registračního listu dotace
prioritní osu 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“, pro jednání se SFŽP
pro Ing. Šárku Fruncovou Vlčkovou, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisu plné moci.
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