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USNESENÍ RADY ze dne 13. 5. 2021 

 

č. 113/2021 

 

Rada městské části Praha – Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to o finanční podporu na nízkoprahové služby pro osoby bez domova – 

preventivní terénní aktivity přispívající k řešení problematiky bezdomovectví 

s rozpočtem v maximální výši 65. 800 Kč, 

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% na podanou žádost o 

dotaci dle bodu 1 tohoto usnesení,  

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí. 

 

 

 

č. 114/2021 

 

Rada městské části Praha – Libuš: 

 

1. schvaluje záměr zajišťovat úhradu za dovoz stravy určeným skupinám obyvatel 

s trvalým pobytem na území městské části Praha-Libuš, které musí dále splňovat jedno 

z níže uvedených kritérií: 

- klient starší 65 let  

- klient s přiznaným důchodem – starobním, invalidním, předčasným 

- občan v tíživé situaci na základě individuálního schválení služby městskou částí 

Praha-Libuš 

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů s organizací Služby 

KPŽ s.r.o., se sídlem Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 050 02 427, zapsanou v 

Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 256364 

a to v souladu s pravidly definovanými v této smlouvě s maximální celkovou částkou 

50. 000,- Kč na kalendářní rok 2021, 

3. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

 

 

č. 115/2021 

 

Rada městské části Praha – Libuš: 

1. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele zjednodušeného podlimitního řízení pro 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181, 

pavilon A, B, D, E, Praha 4 - Libuš“, a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

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

dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 

Meteorologická č.p. 181 pavilon A, B, D, E, Praha 4 - Libuš“ s firmou Konstruktis 

Praha, spol. s r.o.,  IČ: 45799431, Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4, zapsanou 
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v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C za cenu 

5.646.429,58 Kč bez DPH, 6.832.179,79 Kč včetně DPH, 

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

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a paní Šárku Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 
6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí. 

 

 


