
Strana 1 (celkem 3) 

USNESENÍ RADY ze dne 29. 8. 2016 

 

č. 185/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

1. bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Markéty 

Schneiderové, bytem Břežany nad Ohří 57, 413 01 Budyně nad Ohří, nájemce bytu č. 

23, v ul. Libušská 7/185, 142 00 Praha 4, na pana Milana Franze, bytem Dobronická 

323/12, 142 00 Praha 4,  

2. doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části 

Praha-Libuš ke schválení převodu členství. 
 

č. 186/2016 

Rada městské části Praha-Libuš   

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 14. 9. 

2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 187/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš   
        

1. bere na vědomí problémy vzešlé z Veřejného fóra - 10 problémů Libuše a Písnice 

2016 a výsledky ověřovací ankety, 

2. bere na vědomí problémy vzešlé ze Studentského fóra 2016 a výsledky ověřovací 

ankety, 

3. doporučuje projednat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 10 problémů 

Libuše a Písnice 2016, 

4. doporučuje projednat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš seznam problémů 

vzešlých ze Studentského fóra 2016. 

                                                       

č. 188/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš       
 

1. souhlasí s Návrhem rozpočtové změny č. 4 Městské části Praha - Libuš rozpočtu pro 

rok 2016 ve všech bodech nebo položkách, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. doporučuje Zastupitelstvu Městské části Praha-Libuš Návrh rozpočtové změny č. 4 

rozpočtu pro rok 2016 schválit. 

 

č. 189/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. doporučuje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 5, 

13/1 a 974 všechny v k. ú. Písnice z důvodu zřízení parkovacích stání a zpevněných 

ploch pro novostavbu MŠ s atelierem, kavárnou a knihovnou se společností  HANAJ 

s.r.o., Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4 IČ: 289 89 139 zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl c, vložka 158175, 

2. pověřuje Ing. Pavla Macháčka předložit Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části 

pozemku parc.č. 5, 13/1 a 974 v k.ú. Písnice na jednání zastupitelstva MČ Praha-

Libuš. 
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č. 190/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    
 

1. souhlasí s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-Libuš zastavěnými 

v budoucnu trvalými stavebními objekty stavebního záměru „Trasa I. D metra v Praze, 

stavba-provozní úsek I. D“ parc.č. 659/39, 659/40, 843/1, 837/36, 837/35, 844/2, 

837/18, 836/11, 836/12, 836/14, 1014, 1015/23 všechny v k.ú. Písnice, 

2. ukládá zástupci starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové předložit návrh na odejmutí 

pozemků na jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

191/2016 

 

Rada městské části Praha-Libuš    

 

1. souhlasí s prodejem  pozemku parc. č. 59/19 o výměře 80 m
2
, v k.ú. Libuš obec Praha 

definovaným geometrickým plánem č. 1585-39/2014 vypracovaným paní Ing. Danou 

Táborovou spol. GEOline s.r.o., Štěrboholská 44, Praha 10, paní Gabriele  

Szkanderové, bytem Šátalská 905/4e, 142 00 Praha-Libuš za cenu 3 430,-  Kč/ m
2
 dle 

znaleckého posudku číslo 5109/97/2015 , vypracovaného paní Ing. Dagmar Leebovou, 

K. Tájka 1503/B, 250 01 Brandýs nad Labem, 

2. pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením návrhu 

prodeje ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. 

 

192/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš   
 

1. souhlasí s předloženým návrhem odboru územního plánu Magistrátu HMP  na změnu 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha č. U 1246/01 na zvýšení míry využití 

území z kódu A v ploše OB na kód C v části plochy OB na pozemcích parc.č. 

835/119, 835/124, 835/133 všechny v k.ú. Písnice lokalita Klenovická, Na Losách, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh úpravy územního 

plánu na jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

193/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš  
 

1. souhlasí s předloženým návrhem odboru územního plánu Magistrátu HMP  na změnu 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha č. U 1267/01 na zvýšení míry využití 

území z kódu A v ploše OB na kód C v části plochy OB na pozemcích parc.č. 

835/103, 835/110, 835/137 všechny v k.ú. Písnice lokalita Klenovická, Na Losách, 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh úpravy územního 

plánu na jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 
194/2016 

  

Rada městské části Praha-Libuš  
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1. souhlasí s návrhem na změnu územního plánu pro pozemky parc. č.  910/84, 935/3, 

935/1 (východní část) a 939, katastrální území Písnice z využití ZP (parky, historické 

zahrady a hřbitovy) na využití OB-B (čistě obytné), 

2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny územního 

plánu na jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš.  

 

Příloha: zákres navrhované změny do výkresu územního plánu hl. m. Prahy 

 

 


