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USNESENÍ RADY ze dne 1. 8. 2022 

 

 

č. 172/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s výměnou vjezdové brány ve vlastnictví MČ Praha-Libuš (zákres a foto č. 1) 

na hranici pozemků parc.č. 517/1  a  parc.č. 466, oba v k.ú. Libuš v rámci  projektu 

Revitalizace prostranství před objektem Libušská č.p.1 před vchodem do pobočky 

České pošty s.p.,   

2. schvaluje vystavení objednávky na nová vjezdová vrata s dodavatelem Zbyněk Urban, 

Oblouková 951/12, 101 00 Praha 10, IČ: 71646078   za cenu 112 170,00  Kč bez DPH 

a 135 725,70 Kč s DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.                                                                     

č. 173/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s opravou části obvodového zdiva ve vlastnictví MČ Praha-Libuš (zákres a 

foto č. 1) na hranici pozemků parc.č. 517/1 v  k.ú. Libuš a pozemku parc.č. 466 v k.ú. 

Libuš v rámci  projektu Revitalizace prostranství před objektem Libušská č.p. 1 před 

vchodem do pobočky České pošty, s.p. v souladu s doporučením Národního 

památkového ústavu,    

2. schvaluje vystavení objednávky na opravu obvodového zdiva společnosti ADEVITA 

s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 04255071  za cenu 199 868,39 Kč bez 

DPH a 241 840,75 Kč s DPH, 

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

nedílnou součástí tohoto usnesení.                                                                      

č. 174/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

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

stavební práce „Vybudování víceúčelového hřiště Písnice“ s dodavatelem UTsport 

s.r.o., IČ: 03760359, Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, zapsaným Městským osudem 

v Praze, oddíl C, vložka 237361 a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné 

zakázky, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vybudování víceúčelového hřiště 

Písnice“ s dodavatelem UTsport s.r.o., IČ: 03760359, Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 

6 zapsaným Městským osudem v Praze, oddíl C, vložka 237361 za cenu 962 663,90 

Kč včetně DPH, 
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5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

6. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené 

ke smlouvě o dílo s dodavatelem na akci „Vybudování víceúčelového hřiště Písnice“ 

pro Ing. Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

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

 

 

č. 175/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší veřejnou zakázku „Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická, 

1. fáze - venkovní učebna“ zveřejněnou 15. 7. 2022 z důvodu, že nebyla doručena 

žádná nabídka, 

2. schvaluje opakované zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci: „Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická, 1. 

fáze - venkovní učebna“ , 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 


