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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA ze dne 6. 4. 2016 

 

 

č. 14/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí, že počet obyvatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2016 je dle zveřejněné informace 

ČSÚ Praha 10 175. 

 

 

      č. 15/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

ruší své usnesení č. 22/2015 ze dne 20. 5. 2015 z důvodu stažení studie projektu Domova 

seniorů Libuš, situovaného při ulici Brunelova na pozemku parc. 871/21 v k.ú. Libuš (studie 

označená jako verze 11/2014), předložené společností  PIXABELLY Libuš s.r.o., IČO: 

03595056, se sídlem Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. 

 

 

 

č. 16/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. souhlasí s předloženou doplněnou projektovou dokumentací pro umístění stavby 

rezidenčního objektu s doplňkovou komerční funkcí „U metra Libuš“ z 07/2015 revize 

10/2015  investora Rezidence Měcholupy s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 

275 89 048, zapsanou v obchodní rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C 

vložka 117327 na pozemcích  parc.č. 1120/1 a 1120/4, 1123/1, 1123/43, 1123/44, 

1123/45, 1123/46, 1123/47 a 1123/114, všechny v k. ú. Libuš za těchto podmínek: 

 pro uložení inženýrských sítí do pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš budou před zahájením prací 

uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen 

v souladu se Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich 

zřízení, 

2. souhlasí s převzetím stavby nové komunikace a chodníku v ulici  V Hrobech 

vybudované v rámci stavby „U metra Libuš“  na pozemcích parc.č.  1120/1 a 1120/4 oba 

v k.ú. Libuš,  do majetku a správy  městské části Praha-Libuš za těchto podmínek: 

 stavba bude pravomocně zkolaudována, prostá vad a nedodělků,  

 v katastru nemovitostí budou zanesena všechna věcná břemena, 

 na stavbě nebudou žádná zástavní práva, závazky ani pohledávky.  

3. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace. 

 

 

č. 17/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje 

1. předloženou úpravu 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 

v objemu financování ve výši 2 536 tis. Kč. Návrh úpravy schváleného rozpočtu je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. v ekonomické  činnosti MČ Praha-Libuš v roce 2016 výnosy ve výši  

3 490 tis. Kč a náklady ve výši 2 000 tis. Kč, s hrubým provozním výsledkem ve výši 

1 490 tis. Kč. 
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č. 18/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje předloženou úpravu schváleného rozpočtového výhledu Městské části Praha-Libuš 

na roky 2017 – 2021. Úprava schváleného rozpočtového výhledu Městské části Praha-Libuš 

na roky 2017 – 2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 19/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 20/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 21/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemku  parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha,  zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem Bambulem, bytem Na Písku 

157, 154 00 Praha 5 – Lochkov 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasného prohlášení, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 22/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření  Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemkům  parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec 

Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV  1308 pro k.ú. Písnice, obec 

Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem  Bambulem, bytem 

Na Písku 157, 154 00 Praha 5 – Lochkov,  

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasného prohlášení, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 23/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Písnice, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem zřizovacích listin, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 24/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje:  
a) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 

60437910,  

b) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

s rozšířenou výukou jazyků, se sídlem Ladislava Coňka  40/3, 142 00 Praha 4 – 

Písnice, IČ: 60437936, 

c) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi 

Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944, 

d) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola  

Lojovická, se sídlem Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 60437928,  

e) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 49624628,  

f) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke 

Kašně, se sídlem Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha-Libuš, které tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

 

č. 25/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. nesouhlasí s předloženou celoměstsky významnou změnou III. – Z 2748/00 

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 

2. požaduje předložit komplexní zdůvodnění celoměstsky významné změny III. – Z 

2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, tedy uvedení konkrétních 

důvodů pro provedení všech jednotlivých navrhovaných dílčích úprav vymezení 

zastavěného území, 

3. požaduje předložit výkresovou část celoměstsky významné změny III. – Z 2748/00 

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v takovém měřítku, aby bylo jasně 

patrné, kterých pozemků se tato změna týká. 

 

 

č. 26/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace MČ Praha-

Libuš s Hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 

ve výši 150 tis. Kč z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. 

Prahy pro rok 2016, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 27/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 ve 
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výši 900 tis. Kč splatné k 30. 9. 2017, určené na předfinancování projektu Podpora 

integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 28/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 1. 2. 2016 do 14. 3. 2016.  

 

 

č. 29/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 

2015. 


