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USNESENÍ RADY ze dne 11. 1. 2016 

 

č. 1/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení 

přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 429/15 v k. ú. Libuš, obec hl. m. 

Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš  se Společenstvím vlastníků V Rohu 434, 

se sídlem V Rohu 434/1, PSČ 142 00 Praha 4, IČ: 265 02 631,  pro objekt č.p. 434 

v k.ú. Libuš, obec Praha,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 2/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení 

vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace do pozemků  parc. č. 

551, 557/50 a 557/51, vše k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ 

Praha-Libuš s paní Miloslavou Čihákovou, bytem Dobronická 281/20, 142 00 Praha 4 

– Libuš pro polyfunkční dům na pozemku parc. č. 553/2 v k.ú. Libuš,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 3/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

vydává nesouhlas k územnímu řízení na akci: „RVDSL 1602_A_A_PANR 2549_OK“ - 

umístění  nových pilířových rozvaděčů a novou trasu podzemního sdělovacího vedení  v k.ú. 

Libuš a k.ú. Krč pro investora firmu Česká komunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, vedenou u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou B 20623, do pozemků ve vlastnictví  Hlavního města Prahy  a ve správě 

MČ  Praha-Libuš, parc.č. 1134, 1132, 318 a 319,   všechny v  k.ú. Libuš. 

                                                        

č. 4/2016 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí 

Praha-Libuš do projektu: „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem „Souhlasu zřizovatele“, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 5/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

souhlasí s převodem finančních prostředků z investičního fondu do základního účetnictví 

v Mateřské škole K Lukám, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš, ve výši 53.608,- Kč a 

s jejich použitím na dodávku a položení nové podlahové krytiny.  
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č. 6/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Dodávka, 

montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a demontáž a likvidace 

stávajícího plynového kotle v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 181 v  Praze 4 - Libuš“ 

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 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Dodávka, montáž a uvedení do provozu 

nového plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle v kotelně 

ZŠ Meteorologická č.p. 181 v  Praze 4 - Libuš“ s firmou Atrium Therm servis s.r.o., 

Sokolovská 417, Uherské Hradiště, IČ: 02587572, zapsanou v OR Krajského soudu 

v Brně pod č. C 81814,  za cenu 784.080,- Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

6.   schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Dodávka, montáž a uvedení do provozu nového 

plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle  v kotelně ZŠ 

Meteorologická č.p. 181 v  Praze 4 - Libuš “ s firmou Atrium Therm servis s.r.o., 

Sokolovská 417, Uherské Hradiště, IČ 02587572  pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní 

Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 


