
Strana 1 (celkem 2) 

USNESENÍ RADY ze dne 11. 5. 2020 

 

č. 88/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí vyhodnocení Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro poskytování 

programových dotací za rok 2019.  

 

č. 89/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění výsledků přidělení účelových 

neinvestičních dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020 na úřední 

desce ÚMČ Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do  14. 5. 2020, 

3. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací na přidělení dotací z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020 

úspěšným žadatelům na částky ve výši dle bodu 1 tohoto usnesení a ve znění vzorové 

veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, 

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem veřejnoprávních smluv o 

poskytování účelových neinvestičních dotací dle bodu č. 3 tohoto usnesení. 

 

č. 90/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

 

1. rozhodla v souladu s písemnou zprávou o otevírání obálek a hodnocení nabídek o 

výběru nejvýhodnější nabídky na „Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha - 

Písnice“ a to společnosti Saba Parking CZ a.s., se sídlem: Washingtonova 17/1599, 

110 00 Praha 1, IČO:26198631, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6720, 

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

služby, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – pronájem 

parkoviště v ulici Na Okruhu se společnosti Saba Parking CZ a.s., se sídlem 

Washingtonova 17/1599, 110 00 Praha 1, IČO:26198631, od 1.6.2020 na dobu 

neurčitou, za cenu 435.600,- Kč s DPH/rok,  

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 91/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení vodovodní a kanalizační 

přípojky do pozemku parc. č. 684 v k.ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

se Zdeňkem Průšou a Kateřinou Průšovou, DiS., oba trvale bytem Libušská 341/142, 

142 00 Praha 4, dle GP č. 1816-B171/2019, 
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2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení 

 

 

č. 92/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 
 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru „Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p.1, 

Praha 4 - Libuš“  v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. Theodorem 

Collinem, Sokolská 63, 562 04 Ústí nad Orlicí, IČ: 05649358,  

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

akci „Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p.1, Praha 4 - Libuš“ , 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 93/2020 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ 

K Lukám 664, Praha 4-Libuš“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované KGM 

TRADE s.r.o., Jateční 4, 170 00 Praha 7, IČ: 24768880, 

2. schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

akci „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 - Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 94/2020 

 

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 veřejné zakázky  

„Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, interiérové vybavení MŠ “, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


