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USNESENÍ RADY ze dne 25. 5. 2016 

 

 

 

č. 119/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy č. 11102003 ze dne 28. 11. 2013 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí za účelem financování projektu „Snižování spotřeby 

energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“ reg. č. CZ.1.02/3.2.00/ 13.20299,   

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 2 smlouvy, jehož návrh je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí změnu uskutečněnou vlivem výše odsouhlaseného Dodatku č. 2 

smlouvy v Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS 115D222002088 ze dne 

11. 5. 2016, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 120/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. souhlasí s umístění přípojky NN rozvodů do pozemků parc.č. 853/2, 853/3, 852/1, 

843/1, 844/1, 1159/16, 867/7, všechny v k. ú. Libuš ve správě MČ Praha-Libuš, pro 

vybudování zázemí hřiště v ulici Skalská v Praze 4 – Libuši, 

2. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na připojení se společností 

PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 155 00 Praha 5, IČ: 27376516, 

zapsané u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 10158 o připojení na 

napěťové hladině NN pro hřiště Skalská v Praze 4 – Libuši,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 121/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická 

– 1. a 2. etapa“  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

                                                        

č. 122/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Bytový objekt Hálkova, s.r.o., 

Podolská 1140/3, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 29146950, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 204097 na částku 

1.000.000,- Kč, určenou na vědu a vzdělávání, kulturu, školství, na policii, na požární 
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ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, 

humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 123/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje text Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části 

Praha-Libuš organizacím zajišťující sportovní činnost mládeže podle § 10 a, odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. stanovuje lhůtu od 26. 5. 2016 do 9. 6. 2016 pro podání žádostí o individuální dotaci. 

 

 

 


