
Strana 1 (celkem 2) 

USNESENÍ RADY ze dne 17. 6. 2016 

 

 

 

č. 148/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 29. 6. 

2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 149/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna a 

zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu Klubu Junior“ 

a to v souladu s protokolem 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 „Výměna a zateplení střešního pláště a nové 

klempířské prvky na objektu Klubu Junior “ s firmou Karnet a.s. IČ 277 38 248, Tuřanka 

574/34, 627 00 Brno, zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B 

vložka 4972  za cenu 3.589.806,- 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 „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na 

objektu Klubu Junior“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

č. 150/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1 schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „ 

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II 

etapa“ a to v souladu s protokolem 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 „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“ s firmou ACP AuComp CZ, s.r.o., 

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 04309634, zapsanou u 

Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 245582 za cenu 5.565.243,12 Kč 

včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 
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6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ 

Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“ pro  Ing. Jindřicha Sochůrka a paní 

Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 


