
Strana 1 (celkem 2) 

USNESENÍ RADY ze dne 10. 9. 2018 

 

č. 250/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na stavbu bytového domu 

společnosti Central Group Košíře a.s., Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 276 

46 297 při ulici Mílová a Na Domovině na pozemku parc. č.  557/38 v k.ú. Libuš včetně 

přípojek a přeložek inženýrských sítí vypracovanou Ing. Petrem Némethem v 04/2018 za 

těchto podmínek: 

- před započetím stavby bude předložen způsob a rozsah pasportizace stavu sousedních 

objektů a přilehlých komunikací, 

- při realizaci stavby nesmí být omezena dopravní obslužnost a parkování rezidentů 

v ulici Klokotská, Mílová a Na Domovině, 

- po vybudování inženýrských sítí bude zhotoven nový povrch komunikací a chodníků v 

ulici Mílová a Klokotská dotčené stavbou v celé šíři, 

- staveništní dopravu požadujeme vést ulicí Dobronickou na ulici Vídeňskou 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Central Group Košíře a.s., 

Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 276 46 297 zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 11471,  

3. souhlasí s umístěním zařízení staveniště na pozemku parc. č. 557/94 v k.ú. Libuš dle 

situace ZOV – 1 a 2 etapa za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která bude 

uzavřena před započetím stavebních prací. 

 
č. 251/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Osigeno – veřejné zakázky a 

dotace s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614 

zapsaná v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943 na administraci zjednodušeného 

podlimitního řízení na veřejnou zakázku  „Rekonstrukce ulic - et. 007 Komunikace 

Libuš III “,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Příkazní smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 252/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

souhlasí coby zřizovatel v souladu se zřizovací listinou níže uvedené mateřské školy 

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu  Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 

- Libuš, IČ: 60437928 od paní MUDr. Michaely Krejčové, bytem K Lesu 40/891, 142 00 

Praha 4 - Libuš na podporu provozu této školy ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun 

českých). 

 

č. 253/2018 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
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souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic ZŠ Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš v průběhu roku 2018 v celkové výši 180.000,- 

Kč. 

 

 


