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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 29. 6. 2016 

 

 

č. 30/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí text doručené Petice občanů za odmítnutí stavby bytového domu 

v ulici Výletní na parc. číslech 910/59 a 910/165, k.ú Písnice, 

2. konstatuje, že MČ byla dosud předložena pouze studie záměru výstavby. Veřejnost 

byla s touto studií seznámena na veřejném projednání konaném dne 5. 4. 2016, 

3. nesouhlasí s předloženou studií z 12/2015 vypracovanou Ing. arch. Davidem Krausem 

pro stavbu bytového domu v ul. Výletní, parc.č. 910/59 a 910/165, k.ú. Písnice, 

investor Damilla Leasing s.r.o., z důvodu nevhodnosti navrhovaného řešení pro danou 

lokalitu, 

4. uplatní své konkrétní připomínky k uvedenému záměru v okamžiku, kdy bude MČ 

předložena projektová dokumentace pro územní řízení. 

 

      č. 31/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací určených na neinvestiční dotace 

na sport a na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území 

městské části Praha-Libuš dlouhodobě zajišťující organizovanou sportovní výchovu 

mládeže pro rok 2016. Tabulka přidělených dotací je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli na přidělené 

neinvestiční dotace, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem veřejnoprávních smluv, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 32/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/56 ze dne 26. 5. 2016 k návrhu 

koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH ve 

střednědobém výhledu do roku 2018 a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových 

výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a 

poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy, 

2. bere na vědomí podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím MV ČR 

- GŘ HZS na projekt „Výstavby nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“, a to na 

základě usnesení RMČ č. 45/2016 ze dne 22. 2. 2016, 

3. bere na vědomí zveřejnění Oznámení předběžných informací k záměru „Výstavby 

nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ ve Věstníku veřejných zakázek, 

4. schvaluje realizaci investiční akce „Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH 

Písnice“ na pozemcích par. č. 959 a 960, oba v k.ú. Písnice, a to včetně jejího 

financování dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, 

5. zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš schvalovat všechny právní, finanční, 

dotační, majetkové a stavební úkony na investiční akci „Výstavba nové hasičské 

zbrojnice pro SDH Písnice“, vyjma celkové finanční částky schválené v rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro příslušný kalendářní rok, případně získání účelové státní dotace 

od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. O 

těchto opatřeních bude Rada MČ Praha-Libuš informovat Zastupitelstvo MČ Praha-

Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání. 
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č. 33/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí 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. 

 

č. 34/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

2015, 

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

nedostatků uvedených v této zprávě. 

 

 

č. 35/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje Závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2015, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 36/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje Účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2015.  

 

 

 

č. 37/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu Městské části  Praha-Libuš pro rok  2016 ve 

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

 

 

č. 38/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu Městské části  Praha-Libuš pro rok 2016 ve 

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

 

č. 39/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se 

společností Pixabelly Libuš s.r.o., Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

podepsané dne 2.6.2015, 

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

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění smluvních závazků se 

společností Pixabelly Libuš s.r.o., Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

podepsané dne 2.6.2015, 

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
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č. 40/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období 

od začátku volebního období do 20. 6. 2016 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve 

výši od 800,- Kč do 3.600,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 41/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 29. 3. 2016 do 6. 6. 2016. 

 

 

č. 42/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Martina Krejčího, bytem 

Libušská 7, 142 00 Praha 4 - Libuš, nájemce bytu č. A 305, na pana Karla Chejna, bytem 

Rosečská 29, 140 00 Praha 4.  

 


