
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Jméno*: JANA Příjmení*: NOVOTNÁ

Datum uarození/IČO*:_

Adresa': ulice:_ č.p.:-

město:_ PSČ:_

stát: ČR

 

 \

/ %);/Má W; Wm
 

(uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen ktrvalému pobytu,

uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže

se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název,

identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;.

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Telefon:

E-mail:

Pi‘edmét":

Žádost o zaslání usnesení Zastupitelstva, které není zveřejněno na www.graha-libus.cz

Text‘:

Žádám o zaslání Usnesení Zastupitelstva MČ, kterým byla, projednána a schválena výstavba

ňtparku na pozemku parc.č.40l/5 k.ú. Libuš a na které odkazuje pan starosta Koubek e-

mailu ze dne 27.5.2019. Na stránkách www.prahanbgsxz nelze nalézt.

Datum podání: 3.6.2019

* Povinné údaje

 



_—

Od: Jiří Koubek <koubek©praha—Iibus.cz>

Odesláno: úterý 11. června 2019 12:37

Komu: ' '

Kopie: ,

Předmět: : : a ost o zastavení stavebních prací, které započaly na pozemku parc.č. .

401/5 k.ú. Libuš

Přílohy: změna rozpočtu č. 18—2018 schválená usnesením RMČ č. 365-2018 ze dne 19. 12.

2018.pdf; U_1 1_2019_zprava_Zmeny_rozpoctu.pdf

Dobrý den, pani Novotná,

v příloze zasílám dva dokumenty.

Jedná se o usneseniZastupitelstva č 11/2019 ze dne 21. ledna 2019, kterým zastupitelstvo MČ Praha- Libuš vzalo na

vědomí usnesení rady MČ Praha-Libušc. 365/2018, které v sobě zahrnuje úpravu rozpočtu o přijetí dotace na

vybudování Fitparku Libuš. Teprve následně po přijetí tohoto usnesení rada MČ Praha-Libuš přistoupila kvýzvě na

podání nabídek. Výstavbaje v kompetenci Rady, nikoliv Zastupitelstva. Lonijsme postavili fitpark v Písnici, nikdo ze

zastupitelů nepožadoval, aby o tom rozhodovalo Zastupitelstvo, postupovalijsme stejně i v případě této veřejné

zakázky. Zastupitelstvo Vzalo na vědomí skutečnost přijetí finančních prostředků. Musímríci, že dva nebo tři

zastupitelé se mě následně ptali, kde bude park umístěn a co to bude. Kdo chtěl z řad zastupitelů vědět, tak se

zeptal. Kdo tvrdí, že o nicem nevěděl, zřejmě si nevšiml nebo se nezajímal.

S pozdravem,

Jiří Koubek

Starosta MČ Praha-Libuš

koubek©praha—libus.cz

 



Městská část Praha-Libuš

 

 

 
 

       
 

 

 

 

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

č. 1 1/20l9

Jednání Z ze dne Hlasování o volbč Přítomno 16

pro proti zdržel se

21. 1. 2019 14 0 2 "Usnesení přijato

Zodpovídá Splnčno

Termín plnění Kontrolní termín

Nové usnesení číslo      

     

  

 

Podpisy

Ing. Pavel Macháček

Založeno na Ú 22. l. 2019 Založila

dne   
 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí:

- usnesení RMČ č. 308/2018 ze dne 25. 10. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 rovedenou rozpočtovými opatřeními č. 41/2018 až č. 43/2018,

- usnesení RM č. 330/2018 ze dne 28. 11. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 rovedenou rozpočtovým opatřením č. 44/2018,

- usnesení RM č. 352/2018 ze dne 10. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha—Libuš

pro rok 2018 rovedenou rozpočtovým opatřením č. 45/2018,

- usnesení RMě č. 365/2018 ze dne 19. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 rovedenou rozpočtovými opatřeními č. 46/2018 až č. 48/2018,

- usnesení RM č. 374/2018 ze dne 28; 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha—Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 49/2018 až č. 53/2018.

Změny rozpočtu vroce 2018 byly schváleny Radou MČ Praha—Libuš na základě

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš ajsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Stránkalzl



ZMĚNY ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2018

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ E. 46/2018 a! č. 48/2018

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3115 ze dne 11. 12. 2018 poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na akci č. 80146 ?HZ

SDH Písnice - vy'st., financovanou v rámci programu Dotape na jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí lRozhodnutí č. ]. MV-92734-13/OPF-2016 ze dne 21. 6.

 

  
         

  

 
 

  
   

2018/.

Číslo a nám projektu: 00146 - HZSDH Písnice - výst.

[Název položky OdPa Pol. z: Oz oru one mnm VÝDAJE

[Převod mezi HMP a MC (příjem prostř. na základní běžný účet) 6330 4137 14984 701 80146 4 500 000

Bud , ha a , 5512 6121 14984 701 80145 4 500 (IX)

IO ?. 47/101!

Zastupitelstvo hl. rn. Prahy schválilo usnesením ř. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 poskytnutí účelové investiční dotace : rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 na akd č.

MČ Libuš - budováním u.

Io a nizev projektu: 80589 - MČ i.ibuš -vybudování litparku

INázev položky OdPa Pol. z: úz on: one Hmm Wm:

[3er mezi HMP a MČ (přgem prostř. na základní běžný účet) 6330 4137 84 400 80589 995 000

3412 6121 84 400 80589 995 000      

 

Budo . haly a stavb

RO ř. 41/2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3186 ze dne 18. 12. 2018 poskytnutí ňnančních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva mltra, Generálního

ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na výdaje spojené se zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ubuš mimo území zřizovatele. na vané vybavení a

 

  
       
 

  

opravy neinvestiční povahy.

o a název projektu: Výdaje poskytnuté na úsehyJSDH Libuš mimo území zilzovateie

Žadatel: MČ Praia-UM

[Náaev polouq . our: Pol. zr úz oru one whom Wnue

[Převod mezi HMP a MČ (příjem prostř. na základní běžný účet) 5330 4137 14004 702 30 400

Mame hmotya maziva 5512 5155 14004 702 30400
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