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USNESENÍ RADY ze dne 16. 8. 2021 

 

 

 

č. 195/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 

2. požaduje v příloze této obecně závazné vyhlášky vymezit místa na území 

MČ Praha-Libuš: 

Nám. a ulice:  

1. LIBUŠSKÁ ul. č.p. 35 - prostory v okolí objektu Úřadu městské části Praha-Libuš  

2. LIBUŠSKÁ ul. – prostor mezi křižovatkami s ulicemi METEOROLOGICKÁ a 

DOBRONICKÁ  

 

Obchodní centra:  

3. Sídliště Písnice – dlážděná plocha parc. č. 911/1 v k.ú. Písnice (před objektem č.p. 

400/115)   

 

Parky a ostatní veřejná zeleň:  

4. Park U Zahrádkářské kolonie  

5. Park K Jezírku  

 

č. 196/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s realizací stavebního záměru „Oprava fasády na objektu Libušská č.p. 1/204, 

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 „Oprava fasády na objektu Libušská č.p.1/204, Praha 4 - Libuš“, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 197/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

„Kanalizační přípojka k objektu č.p. 50/2, Praha 4 - Písnice“ 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 ,, Kanalizační přípojka k objektu č.p. 50/2, 

Praha 4 - Písnice“  s firmou RAPET - servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 

5, IČ: 26506424 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 86485 za cenu 352.836,83 Kč včetně 21% DPH, 
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4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

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

s dodavatelem prací pro paní Šárku Pichovou a Ing. Milana Maška, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

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

 

 

č. 198/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021050057 se společností  EL-

EXspol. s r.o. se sídlem Milánská 410, 109 00 Praha 10, IČ: 41691121 zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 3988, 

kterým se navyšuje cena díla o 348 712,62 Kč s DPH, o vícepráce, které jsou 

především nad rámec schválené projektové dokumentace o další požadavky Základní 

školy Meteorologická a městské části, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1, který je nedílnou 

součástí usnesení. 

 

 

č. 199/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí předložené nabídky na ochranné pomůcky pro JSDH Písnice,  

2. souhlasí s vystavením objednávky pro firmu Duffek s.r.o. Košetice 239, 394 22 

Košetice, IČ 04768663, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 24540 u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích za celkovou cenu 193.921,75 Kč s DPH, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 


