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USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA ze dne 20. 5. 2015 

 

 

 

č. 17/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí, že počet obyvatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2015 je dle zveřejněné informace 

ČSÚ Praha 10 034. 

 

 

      č. 18/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

stanovuje: 

a) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platné, znění a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným 

členům zastupitelstva městské části Praha-Libuš za výkon funkce člena zastupitelstva 

s účinností od 1. června 2015 takto:  

          - v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády, 

      b) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platném znění podle nařízení vlády č. 37/2003Sb. o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným 

členům zastupitelstvu městské části Praha-Libuš za výkon funkce předsedy výboru a 

komise, s účinností od 1. června 2015 takto:  

          - v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády, 

c) v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu 

neuvolněným zástupcům starosty městské části Praha – Libuš s účinností od 1 

června 2015 takto: 

- ve výši 50% z maximální výše stanovené aktuálním nařízením vlády,    

d) v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu 

neuvolněnému starostovi městské části Praha – Libuš s účinností od 1. června 2015 

takto: 

- ve výši 50% z maximální výše stanovené aktuálním nařízením vlády.    

 

 

č. 19/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje  rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 20/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. ruší své usnesení č. 14/2014 ze dne 4. 12. 2014 na převod členství v Bytovém 

družstvu Libuš ze člena pana Ivana Pažouta, bytem Libušská 7/185, 142 00  Praha 4, 

nájemce bytu C308, na paní Hanu Pažoutovou, bytem Výletní 366, 142 00  Praha 4, 
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2. schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Ivana Pažouta, 

bytem Výletní 366, 142 00  Praha 4, nájemce bytu 47 (C308),  na pana Jaroslava 

Růžičku, bytem K Lukám 649, 142 00 Praha 4. 

 

č. 21/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 na realizaci 

projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného z programu 

MV ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“ ve výši 

2.286.000,- Kč a spoluúčast žadatele zahrnující spoluúčast dílčích realizátorů projektu 

v celkové výši 254.000,- Kč.  

 

č. 22/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností PIXABELLY 

LIBUŠ s.r.o., IČ: 03595056, se sídlem: Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – 

Vinohrady,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění smluvních závazků se společností 

PIXABELLY LIBUŠ s.r.o., IČ: 03595056, se sídlem: Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 

2 – Vinohrady na propojení slepého konce ulice Brunelova na ulici Generála Šišky a 

vybudování chodníku pro pěší od zastávky MHD k Domu s chráněnými byty, 

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 23/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č. 968/3, v k. ú. Písnice, obec 

Praha o výměře 166 m2, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš za část pozemku 

parc. č. 969/2, v k. ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví fyzické osoby, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem záměru, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 24/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje doplnění Pravidel pro poskytování grantů 2015 – Dodatek č. 1 v souvislosti 

s novelou provedenou zákonem č. 24/2015 Sb., který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 25/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 18. 3. 2015 do 4. 5. 2015. 

 


