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USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA ze dne 26. 6. 2015 

 

 

 

č. 26/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. konstatuje, že zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 20. 05. 2015 

ve své stručné podobě neobsahuje obsah vystoupení jednotlivých diskutujících a 

neobsahuje dotazy, připomínky či podněty, které byly na zastupitelstvu vzneseny. 

Přiložený zvukový záznam tyto chybějící náležitosti nemůže nahradit, 

2. ukládá ÚMČ Praha-Libuš dohotovit zápis z jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze 

dne 20. 5. 2015 podle zvukového záznamu tak, aby nedostatky uvedené v bodě 1. 

tohoto usnesení byly napraveny. 

 

 

      č. 27/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

ukládá ÚMČ Praha-Libuš dohotovit zápis z jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 

25. 3. 2015 podle přílohy, která je součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

č. 28/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí jako správce pozemků parc. č.:  1138/2, 215, 140, 214, 1153/3, 689/1, všechny v k. 

ú. Libuš a pozemků parc. č. 659/39, 910/81, 659/40, 659/42, 659/73, 875/1, 878/23, 878/25, 

876/6, 670/1, 845/26, 767/1, 670/6, 843/1, 837/36, 837/35, 844/2, 837/18, 836/11, 836/12, 

1014, 836/14, 1015/23, všechny v k. ú. Písnice, se záměrem investora Dopravního podniku hl. 

m. Prahy a.s. zastoupeného  společností  Inženýring dopravních staveb  a.s., Na Moráni 3/360, 

128 00 Praha 2,  s majetkoprávním vypořádáním  výše uvedených pozemků dotčených  

stavbou metra „Trasa I.D metra v Praze, stavba  - provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo 

Písnice , dle jejich předloženého návrhu – dopisu č.j. 2220/208/15 ze dne 23.3.2015, který 

tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 

Předběžné podmínky souhlasu Městské části Praha-Libuš jsou:  

a) na všechny pozemky dotčené stavbou metra trasy I.D bude uzavřena Smlouva o 

výpůjčce, 

b) pozemky, které budou trvale zastavěny stavbami metra, bude investor odkupovat od 

MČ na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s podmínkou, že budou vykoupeny 

vždy v celé výměře dle KN, 

c) MČ zajistí na svých pozemcích parc. č. 837/18, 837/35, 837/36, 843/1 a  844/2   

všechny v k. ú. Písnice., které budou zastavěny stavbami metra, nezbytná rozhodnutí o 

odstranění a vyklizení dočasných staveb a vyklizení staveb nepovolených. Investor na 

své náklady zajistí odstranění všech nepovolených nebo dočasných staveb na všech 

pozemcích ve správě MČ, které budou zastavěny stavbami metra,  

d) přívodní kabelové vedení v pozemcích parc. č. 670/1 a 876/6, oba v k.ú. Písnice bude 

řešeno úplatnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (ještě kromě 

smlouvy o výpůjčce na dobu realizace tohoto kabelového vedení). 
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č. 29/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí s předloženým návrhem odboru územního plánu Magistrátu HMP  na změnu 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha na zvýšení míry využití území z A na C, č. 

úpravy č. U 1220.  Jde o pozemky parc. č. 166/15, 166/18 a 166/19, všechny v k. ú. Písnice, 

ulice Na Losách.   

Na pozemcích je umístěn  RD s jednou bytovou jednotkou o zastavěné ploše 150 m2. 

Vlastníci chtějí vybudovat nezastřešenou terasu, zpevněnou plochu před domem, zahradní 

dřevěný domek, zastřešenou zpevněnou plochu (pro sezónní uskladnění zahradního nábytku) 

a výhledově bazén.  

 

č. 30/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje účetní závěrku, závěrečný účet celoročního hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 

2014, který je nedílnou součástí tohoto usnesení s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě 

o výsledku přezkoumání hospodaření. 

 

 

č. 31/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 

2014, 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi připravit opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených v této zprávě. 

 

 

č. 32/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 33/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůjčce a následném darování zahradních 

kompostérů č. 2015065091,   

2. schvaluje uzavírání těchto smluv s budoucími zájemci o zahradní kompostér,  

3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podepisováním těchto smluv,  

4. pověřuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ podepisováním protokolů o 

předání kompostérů za městskou část Praha-Libuš. 

 

 

 

 

č. 34/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha-Libuš na roky 2013 -

2014, 

2. schvaluje Akční plán MČ Praha-Libuš na rok 2015 - 2016. 
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č. 35/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 25. 5. 2015 do 3. 6. 2015. 

 


