
USNESENÍ RADY ze dne 24. 1. 2020

č. 5/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

akci „Modernizace plynové kotelny ZŠ Meteorologická“ a to V souladu se zprávou o

hodnocení nabídek,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Modernizace plynové kotelny ZŠ

Meteorologická“ s firmou S.V.A. spol. s r.o. IČ: 18626467, Pramenná č. ev. 3, 148 00

Praha 4 — Kunratice, zapsanou V obchodnim rejstříku vedeného Městským soudem

V Praze, oddíl C, vložka 1938 za cenu 2.988.700,- Kč včetně DPH,

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

součástí tohoto usnesení,

schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené

ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Modernizace plynové kotelny ZŠ

Meteorologická“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou

nedílnou součástí tohoto usnesení,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.

č. 6/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností B A CH spol. s r.o. se sídlem

Ruská 602, 250 82 Uvaly, IČ: 49825801 zapsaná vobchodním rejstříku vedený

Městským soudem vPraze oddíl C vložka 33312 na koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi V ramci stavby (BOZP) „Nová služebna městské

policie Praha“ za cenu 196 020,- Kč s DPH

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 7/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností B A CH spol. s r.o. se sídlem

Ruská 602, 250 82 Úvaly, IČ: 49825801 zapsaná vobchodním rejstříku vedený

Městským soudem vPraze oddíl C vložka 33312 na koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi v ramci zakázky (BOZP) „Přístavba garáží pro

hasičskou techniku SDH Libuš“ za cenu 152 460,- Kč s DPH,

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 8/2020

Rada městské části Praha-Libuš:
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schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností BHS spol. s r.o. se sídlem Nad

lesním divadlem 1354/8a, 142 00 Praha 4 IČ: 45308380 zapsaná vobchodním

rejstříku vedený městským soudem V Praze oddíl C vložka 8078 na technický dozor

stavebníka na akci „Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš“

pověřuje páná starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Příkázní smlouvy, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 9/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

. souhlasí s návrhem:

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových

dotací V následujících oblastech s alokaci maximální částky 1080000,- K6 na Dotační

program městské části Praha-Libuš pro rok 2020 V závislostí na schválení rozpočtu

městské části Praha-Libuš pro rok 2020:

Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s

alokaci 60.000,— K6,

Oblast č.2: Program voblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit aspolkové

činnosti s alokací 400.000,— K6,

Oblast č. 3: Program V sociální oblasti s alokaci 110.000,- K6,

Oblast č. 4: Podpora V oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou

sportovní výchovu mládeže) s alokací 440000,- K6,

Oblast 6. 5: Podpora V oblastí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokácí 70000,- K6,

b) vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je součástí Dotačního

programu MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací,

ukládá pánu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit návrh Dotačního programu

MČ Praha-Líbušv na rok 2020 pro poskytování programových dotací na jednání

Zastupitelstva MC Praha-Libuš.

č. 10/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje podání žádosti o neinvestiční finanční dotáci MV ČR na rok 2020 do

programu MV ČR na poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované

V rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální urovni V roce 2020

na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš V roce 2020“,

schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných

finančních nákladů na projekt, jako žadatele, vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu

vnitra ČR a to V rámci rozpočtu pro rok 2020,

pověřuje páná starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této žádosti o dotaci včetně

garance spoluúčasti pro MV ČR.

č. 11/2020
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Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje připojení objektu V ulici Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 — Písnice, na PMS

provozovaný Městskou policií hl. m. Prahy.

č. 12/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s umístěním 3 včelích úlů ve vlastnictví Miroslava Štancla (reg.č. svazu včelařů

207685), trvale bytem:—napozemku parc. č.

960/3 V k.ú. Písnice, obec Praha, svěřeného do správy městské části Praha-Libuš, za účelem

provozování včelařského kroužku mladých hasičů u JSDH Písnice.

č. 13/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. souhlasí spředloženou projektovou dokumentaci pro územní souhlas na realizaci

vodovodní přípojky na pozemek parc.č 360, k.u. Písnice zpracovanou T. Stokučovou,

_prostavebníka Josefa Čiberu,_

2. souhlasí s_uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 259/1 v k.u. Písnice ve

svěřené správě MČ Praha-Libuš, s podmínkou zajištění koordinace se zhotovitelem

díla — „Rekonstrukce ulice K Vrtilce“ plánované na jaro 2020,

3. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských

sítí 5 investorem Josefem Čiberou, K Vrtilce 61/49, 142 00 Praha 4-Písnice,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 14/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky v objektu Klubu

Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice se společností JABLOTRON

SECURITY a.s., K dubu 2328/a, 149 00 Praha 4, IČO: 28501861, DIČ: CZ28501861

zapsané V obchodnim rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 14899 za

cenu 18.488 včetně DPH,

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

součástí tohoto usnesení.

č. 15/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy 0 dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

30394232/7 a Dohody o oprávněné osobě ze dne 10. 12. 2019 objektu V ulici Ke

Kašně 100, 142 00 Praha 4 — Písnice se společností Pražské vodovody a kanalizace,

a.s., Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 — Hostivař, IČO 25656635, zapsané

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

součástí tohoto usnesení.

č. 16/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

1.

2.

bere na vědomí studii zpracovanou Ing. arch. Snášelem - Livingstav s,r.o. Sovine 23,

Brno V 12/2019 pro investora BXF Písnice a.s. IČ: 24232653,

požaduje předložit projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení

s přihlédnutím k dopravě V klidu a dopravnímu napoj ení tohoto záměru,

pověřuje místostarostu pana Tomáš Loukotu DiS. předložením studie na zasedání

zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

č. 17/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

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

zjednodušeném podlimitním řízení "Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH

Libuš" V souladu se Zprávou o hodnocení nabídek,

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

je nedílnou součástí usnesení,

schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil vrámci veřejné

zakázky "Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš" ve výši 11 003 678,-

Kč s DPH,

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností WALCO CZ spol. s r.o. se sídlem

Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623 zapsanou vobchodním rejstříku

vedeného Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 57207,

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy 0 dílo, která je nedílnou

součástí usnesení.

schvaluje plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.

pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.

č. 18/2020

Rada městské části Praha-Libuš:

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 10. 2.

2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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