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USNESENÍ RADY ze dne 20. 9. 2017 

 

 

č. 210/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

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

na akci „Vybudování fitparku“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 211/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017054041 s firmou Syza 

s.r.o., Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 03567834, vedenou u 

Krajského soudu v Brně  pod spisovou značkou C 85466, na veřejnou zakázku 

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

etapa “, kterým se zvyšuje cena díla o 870 441,90 Kč s DPH za odsouhlasené 

méněpráce a vícepráce, 

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

součástí tohoto usnesení.  

  

č. 212/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o úschově finančních 

prostředků s investorem firmou Development Industries a.s., Lidická 1057, 580 01 

Havlíčkův Brod IČ: 28089898 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3559 na rekonstrukci části místní komunikace 

K Vrtilce Praha 4 - Písnice dle projektové dokumentace zpracovanou firmou Sanitech 

s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z 09/2014 a na stavební objekty IO 01 

Komunikace vozidlové a pěší, IO 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace a IO 06 

vsakovací objekty dešťových vod v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební 

povolení zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 

z 03/2013 za splnění následujících podmínek: 

- budou dodržena všechna ustanovení vyplývající z uzavřené Smlouvy o zajištění 

smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014, 

- na uložení přípojek a řadů inženýrských sítí do pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 

53/20, 53/24, 75/1  a   259/1 všechny v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha 

Libuš bude před započetím stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene v souladu se Zásadami pro zřizování věcných břemen a 

stanovení náhrad za jejich zřízení, 

- při výstavbě budou vždy v dostatečném předstihu informování vlastnici 

nemovitostí dotčených stavbou (nebo uživatelé) o omezení či zamezení příjezdu 

k nemovitosti, nejméně však 10 dní před jejich započetím, 

- tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24, 

75/1  a   259/1 všechny v k. ú. Písnice a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí 

infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného 

prostranství, 

- minimálně 30 dní před započetím vlastní výstavby bude MČ Praha-Libuš 

předložen Plán organizace výstavby podle jednotlivých etap. 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 


