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USNESENÍ RADY ze dne 23. 6. 2022 

 

 

 

 

č. 156/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení přípojky dešťové a 

splaškové kanalizace do pozemků parc. č. 1120/1 a 1120/4 oba v k. ú. Libuš, ve 

svěřené správě MČ Praha-Libuš, se Společenstvím vlastníků Novodvorská 1070, 

Praha, se sídlem:  Praha 4 - Libuš, Novodvorská 1070/8, PSČ: 142 00, IČO: 

08946396, zapsaným v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským 

soudem v Praze, sp. zn.  S 19771, dle GP č. 1810-310/2018, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 157/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 10/2022 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 20/2022 – č. 26/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 158/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: 

„Úprava TUV a regulace topné vody v objektu Libušská 320/111, Praha 4 - Písnice“,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 159/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2022 dle přílohy, která je 

neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 
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č. 160/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. uděluje výjimku ze směrnice MČ Praha-Libuš č. 1/2019 Zásady a postupy při zadávání 

veřejných zakázek a souhlasí s přímým zadáním zakázky z důvodu časové tísně pro 

úpravu prostor pro novou třídu MŠ Mezi Domy na detašovaném pracovišti v objektu 

Klubu Junior pro děti ukrajinských uprchlíků, které navazují na předškolní docházku 

z adaptační skupiny umístěné v témže objektu,  

2. schvaluje vystavení objednávky na firmu NEXT Domy s.r.o., Stavojova 579/9, Praha 2, 

IČO: 29137578, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeného na Živnostenském 

odboru MČ Praha 1 na stavební práce v objektu detašovaného pracoviště MŠ Mezi 

Domy, Na Okruhu 395/1, Praha 4, dle cenové nabídky za cenu 444 368,95 bez DPH,  

511 024,29 Kč včetně DPH,  

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

součástí tohoto usnesení.                                                                      

 


