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USNESENÍ RADY ze dne 31. 8. 2015 

 

č. 228/2015 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. se ztotožňuje s připomínkami k návrhu novely nařízení RHMP č. 11/2014 Sb. Hl. m. 

Prahy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze („Pražské stavební předpisy“), které 

vypracoval Svaz městských částí HMP,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto připomínek, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 229/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. bere na vědomí problémy vzešlé z veřejného fóra 10 problémů Libuše a Písnice 2015 

a výsledky ověřovací ankety, 

2. bere na vědomí problémy vzešlé ze Studentského fóra 2015 a výsledky ověřovací 

ankety,  

3. doporučuje projednat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 10 problémů 

Libuše a Písnice 2015, 

4. doporučuje projednat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš seznam problémů 

vzešlých ze Studentského fóra 2015. 

                                                  

č. 230/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. souhlasí s doplněním rozpočtové změny č. 3 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro 

rok 2015,  

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 3. 

rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 schválit. 

                                                        

 

č. 231/2015 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení 

22 kV do pozemků parc.č. 317/1, 318, 319, 1122, 1056/1, všechny v  k.ú. Libuš, 

svěřených do správy MČ Praha-Libuš a uvedených na LV 849 obec hl.m. Praha se 

společností  PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, 

pro stavbu součásti distribuční soustavy podzemního vedení VN a optických kabelů, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka  podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 232/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015 074 114, uzavřené 

s firmou EQOS Energie Česko spol. s r.o.,  IČ: 29039347, Dobronická 1256, 148 00 

Praha  4,  na zakázku „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních 

rozvodů  elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“, kterým 
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se rozšiřuje předmět díla o přípravu na venkovní kamerový systém, napojení 

slaboproudu k venkovním vstupům – vjezdům a o přípravu pro budoucí chlazení 

prostor pro servery a pro klimatizaci počítačové třídy. Celková cena díla se navyšuje o 

10.000 Kč bez DPH, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

2015 074 114, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

       

 

č. 233/2015 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

schvaluje výši odměny vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš  dle 

návrhu předkladatele.  

 

 

č. 234/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     
   

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 2015064096 s firmou STAV-INVESTA 

s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4,  IČ: 27083250 na zakázku „Výměna a 

zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám, Praha 4 – 

Libuš“, kterým se zvyšuje cena díla o 63 490,- Kč s DPH za odsouhlasené vícepráce, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

   

č. 235/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    

       

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 2015064097 s firmou STAV-INVESTA 

s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4,  IČ: 27083250 na zakázku „Výměna a 

zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ Mezi Domy, Praha 

4 – Libuš“, kterým se zvyšuje cena díla o 24 843,- Kč s DPH za odsouhlasené 

vícepráce, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je 

     nedílnou součástí tohoto usnesení.  

č. 236/2015 

Rada městské části Praha-Libuš    
  

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 2015064092 se společností  HOLMARK 

Creative s.r.o., Loučka 2, 783 22 Cholina,  IČ: 293 88 244 na zakázku „Oprava 

betonových podlah garáže Dobronická č. p. 694/2, Praha 4“, kterým se po odečtení 

méněprací a odsouhlasených víceprací zvyšuje cena díla o 40.450,- Kč bez DPH,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

      

č. 237/2015 

Rada městské části Praha-Libuš         

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 16. 9. 

2015, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 238/2015 

Rada městské části Praha-Libuš     

  

1. schvaluje uzavření Smlouvy o organizačním zajištění pro fyzickou osobu Bc. Markétu 

Fišarovou, bytem Na Rovinách 771/5, 142 00 Praha 4, na kurzy českého jazyka 

pro vietnamsky hovořící kurzisty, ve kterých na základě této smlouvy převezme od 

spolku Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 66004284, 

roli lektora a garanta, zajistí tak úplnou koordinaci pokračování kurzů od září do 

prosince 2015 (4 měsíce) ve výši 29.100,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

    


