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USNESENÍ RADY ze dne 14. 3. 2016 

 

č. 47/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          
                                                            

1. schvaluje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků 

za rok 2015 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č. 

1, 

2. doporučuje předložit ZMČ závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 

majetku a závazků za rok 2015 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je 

zřizovatelem.  

 

 

č. 48/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

1. schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce na movitý majetek s neuvolněnými členy 

zastupitelstva, 

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k podpisu Smluv o výpůjčce, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 49/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

doporučuje projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Dodatky ke 

zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha-

Libuš.     

č. 50/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
    

1. souhlasí se zněním nových zřizovacích listin Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Libuš a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Písnice,  

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit nové zřizovací listiny 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Písnice na nejbližším zasedání ZMČ.  

 

č. 51/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. schvaluje výpověď nájmu pozemku 853/3 v k.ú. Libuš firmě SHS – stavebně 

hospodářská společnost, spol. s r. o. IČ: 169 48 891 dle smlouvy o nájmu ze dne 10. 7. 

2008 č. 2008074059 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2010 č. 2010094100 

s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2016, 

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

součástí tohoto usnesení.  

       

č. 52016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
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1. bere na vědomí „Průběžnou zprávu o energeticky úsporných opatřeních v objektech 

Městské části Praha-Libuš“ předloženou firmou  ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 

852/10, 190 00 Praha 9 za období 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Průběžné zprávy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 53/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

uložení  vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku  parc. č. 

104/1 v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš s paní 

Šárkou Adamovou a panem Ing. Stanislavem Adamem, oba bytem  Jistebnická 852/6, 

142 00 Praha 4 – Libuš pro rodinný dům  na pozemku parc. č. 100/2 v k.ú. Libuš, obec 

Praha,   

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 54/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení  

přípojky splaškové kanalizace do pozemku  parc. č. 1136 v k. ú. Libuš, obec hl. m. 

Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš s paní Vendulkou Pilnou, bytem 

Novodvorská 419/147, Praha 4 - Lhotka a panem Jiřím Pilným, bytem U Pejřárny  

910/18, Praha 4 - Libuš pro rodinný dům  na pozemcích parc.č. 198 a 199 oba v k.ú. 

Libuš, obec Praha, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 55/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 1. Podpora projektů v procesu plánování 

sociálních služeb s rozpočtem v maximální výši 50 tis. Kč, 

2. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 2. Podpora projektů v oblasti řešení 

problematiky bezdomovectví s rozpočtem v maximální výši 200 tis. Kč, 

3. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 

oblasti, a to na projekt v oblasti č. 3. Podpora projektů směřujících k vytvoření 

mapy přístupnosti a bezbariérovosti s rozpočtem v maximální výši 50 tis. Kč, 

4. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% na každou podanou 

žádost o dotaci, 

5. pověřuje paní zástupkyni starosty paní Ing. Lenku Koudelkovou podpisem všech 

tří výše uvedených žádostí o dotaci v souladu s pokyny uvedenými pro její 

poskytnutí.   
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č. 56/2016 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu na podporu 

projektů v místní Agendě 21 s rozpočtem v maximální výši 235 tis. Kč a maximální 

výší dotace 200 tis. Kč, 

2. schvaluje spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 15% z rozpočtu projektu, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem výše uvedené žádosti o dotaci 

v souladu s pokyny uvedenými pro její poskytnutí.   

 

č. 57/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí návrh změny platného územního plánu sídelního útvaru hlavního 

města Prahy CVZ III – Z 2748/00 – aktualizace hranice zastavěného území, 

2. pověřuje zástupce starosty pana Ing. Pavla Macháčka předložit návrh změny platného 

územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy CVZ III – Z 2748/00 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva městské části. 

 

č. 58/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o podmínkách stavebních úprav objektu garáže 

Dobronická se společností State Administration Consulting s.r.o, Martinelliho 284/7, 

19016 Praha 9 – Koloděje, IČ 28424603, vedenou u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou C 140524 a OMC - Omega Motorcycle Club, Nádražní 24, 

Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 227 51 041 vedenou u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou L 24045, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 59/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s předloženým návrhem úpravy schváleného rozpočtu městské části Praha-

Libuš na rok 2016 v objemu příjmů ve výši 39 116 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 

41 652 tis. Kč a objemu financování ve výši 2 536 tis. Kč. Předložený návrh úpravy 

schváleného rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. souhlasí v ekonomické činnosti MČ v roce 2016 s výnosy ve výši 3 490 tis. Kč, 

s náklady ve výši 2 000 tis. Kč a s hrubým provozním výsledkem ve výši 1 490 tis. 

Kč, 

3. ukládá zástupci starosty pro ekonomickou oblast Mgr. Václavu Kuthanovi předložit 

návrh úpravy schváleného rozpočtu Praha-Libuš na rok 2016 ke schválení 

zastupitelstvu městské části. 
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č. 60/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s předloženou úpravou schváleného rozpočtového výhledu Městské části 

Praha-Libuš na roky 2017 – 2021. Návrh předloženého rozpočtového výhledu je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá zástupci starosty pro ekonomickou oblast Mgr. Václavu Kuthanovi předložit 

úpravu schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2021 ke schválení 

zastupitelstvu. 

 

č. 61/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 

ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš rozpočtovou změnu č. 1 

rozpočtu pro rok 2016 schválit. 

 

 


