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USNESENÍ RADY ze dne 3. 4. 2017 

 

 

 

č. 66/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních 

materiálů s Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 90 Praha 2, IČ  

47114983, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podepsat Dodatek, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 67/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2017 dle návrhu 

předkladatele – viz příloha tohoto usnesení. 

  

č. 68/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s podáním žádosti o provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských 

zařízení v Mateřské škole Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, kde 

bude detašované pracoviště Na Okruhu 395, 142 00 Praha 4 – Písnice uvedeno jako 

úplné místo výkonu s účinností od 1. 5. 2017 na krajský úřad - Magistrát hlavního 

města Prahy, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádosti o provedení změny 

zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v MŠ Mezi Domy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 69/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

bere na vědomí výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání v mateřských a základních 

školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2017/2018. 

 

č. 70/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 20161204154 s firmou DUDYSTAV 

s.r.o., IČ 281 18 804, Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C 

vložka 18295 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ 

s RVJ v Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu“, kterým se zvyšuje 

cena díla o 25 013, 8 Kč s DPH za odsouhlasené vícepráce, 

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

součástí tohoto usnesení.  

   

č. 71/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
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1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání 

nabídek na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, 

Praha 4 -Libuš “,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 72/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy mezi Hlavním městem Prahou a 

MČ Praha-Libuš na bezúplatný převod práv a povinností ze Smlouvy o dílo na 

výstavbu „Hasičské zbrojnice Písnice“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 


