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USNESENÍ RADY ze dne 18. 4. 2018 

 

č. 83/2018 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje návrh hodnotící komise na výběr dodavatele  pro veřejnou zakázku ve 

zjednodušeném podlimitním řízení „Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 4 – 

Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové dokumentace a realizace 

stavby“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 16. 4. 2018 a to společnost 

Urbiosisto, s.r.o. se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČ: 28993012, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

158480,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení o výběru dodavatele, které je 

nedílnou součástí usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné zakázky 

„Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, typ dřevostavba, kompletní 

dodávka projektové dokumentace a realizace stavby“ ve výši 15 384 169,-  Kč s DPH, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Urbiosisto, s.r.o. se sídlem Kunětická 

2534/2, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČ: 28993012 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158480,  

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí 

usnesení, 

6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických 

s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovou, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

č. 84/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí žádost pana Petra Růžičky o napojení plánované výstavby cca 8 

rodinných domů na pozemku parc. č. 61/1, kat. území Písnice, hl. m. Praha na stávající 

ulici K Vrtilce – viz příloha č. 2, 

2. konstatuje, že žádost není v souladu se schválenou dopravní studií -  usnesení Rady 

MČ Praha-Libuš č. 45/2014. Studie v tomto směru předpokládá pouze pěší a cyklo 

napojení – viz příloha č. 1, 

3. konstatuje, že předpokládané napojení východním směrem na lokalitu Rezidence 

Vrtilka je v současné době nerealizovatelné – viz příloha č. 1, proto souhlasí 

s napojením na ulici K Vrtilce jako v současnosti jediným možným řešením - viz 

příloha č. 2. 

č. 85/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 2018044041 z 

objektu nové Hasičské zbrojnice Písnice  na pozemcích parc. č. 932/4, 960  v katastrálním 

území Písnice  se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 

Praha 10 – Hostivař, IČO: 25656635, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl B, vložka 5297, 
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy, která je nedílnou 

součásti tohoto usnesení.  

 

 

 


