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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 30. 11. 2016 

 

 

č. 55/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1) bere na vědomí  
a) Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/27 ze dne 25. 11. 2016, kterým 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyzvalo městskou část Praha-Libuš, aby se zúčastnila 

veřejné soutěže na prodej Bytového fondu Písnice, a současně schválilo poskytnutí 

bezúročné půjčky až do výše nabídky podané městskou částí Praha-Libuš, a to se 

splatností maximálně 20 let, 

b) Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 264/2016 ze dne 28. 11. 2016, kterým projevilo 

zájem zúčastnit se veřejné soutěže a požádalo společnost ČEZ, a. s., o prodloužení 

lhůty na podání nabídek ve veřejné soutěži do 27. 6. 2017, 

c) zakoupení Informačního memoranda, které z MČ Praha-Libuš učinilo zájemce o 

veřejnou soutěž, 

d) Dodatek č. 2 k Podmínkám veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ze dne 28. 11. 

2016, který nově umožňuje, aby se do soutěže zapojila i městská část hl. m. Prahy, 

jednající v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, která splňuje kvalifikační předpoklady k podání nabídky dle 

soutěžních podmínek, 

2) schvaluje podání žádosti na společnost ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 

Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1581, o prodloužení lhůty pro podávání nabídek do veřejné soutěže na prodej 

Bytového fondu Písnice do 27. 6. 2017, z důvodu, že MČ Praha-Libuš musí postupovat 

s péčí řádného hospodáře, 

3) pověřuje Radu MČ Praha-Libuš zadáním vypracování nezbytných odborných analýz a 

posudků, a to zejména ekonomické analýzy výhodnosti samotného nákupu včetně 

stanovení optimálních limitů pro výši kupní (nabídkové) ceny, ekonomickou rozvahu 

návratnosti investice, analýzu rizik včetně rizik spojených s případnou předlužeností MČ 

Praha-Libuš, znaleckého posudku ohledně výše ceny nemovitostí, které jsou předmětem 

veřejné soutěže, a případně dalších dokumentů, 

4) pověřuje Úřad MČ Praha-Libuš, aby neprodleně sjednal termín prohlídky Bytového 

fondu Písnice, a to do termínu 2. 12. 2016, 

5) požaduje neprodleně po vypracování příslušných analýz a posudků předložit tyto analýzy 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš tak, aby Zastupitelstvo mohlo na jejich základě a na 

základě dalších podkladů v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

dle § 59, odst. 3 písm. r) zmocnit Radu MČ Praha-Libuš podat nabídku ve veřejné soutěži 

na prodej Bytového fondu Písnice, 

6) pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka 

a) seznámit s tímto Usnesením společnost ČEZ, a. s., a to nejpozději dne     1. 12. 2016 

do 10.00 hodin, 

b) podáním žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek do veřejné soutěže do čtvrtka 

1. 12. 2016 do 10.00 hodin, 

c) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí o projednání 

podmínek poskytnutí účelově vázané dotace na podání nabídky MČ Praha-Libuš ve 

veřejné soutěži na prodej Bytového fondu Písnice, 
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d) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí o podporu 

Magistrátu HMP při zpracování podkladů, analýz a posudků, která byla na zasedání 

Zastupitelstva HMP dne 24. 11. 2016 přislíbena, ale nakonec nebyla hlasována, 

e) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí o vyčlenění 

dostatečných finančních prostředků na zpracování nezbytných analýz, posudků a 

podkladů pro posouzení případné účasti MČ Praha-Libuš ve veřejné soutěži, 

f) seznámit s tímto Usnesením primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou, Radu a 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

g) bezodkladně požádat Zastupitelstvo HMP o poskytnutí bezúročné půjčky pro složení 

kauce dle podmínek vyhlášené soutěže. 

 

      č. 56/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí rezignaci pana MVDr. Aleše Bílka na člena Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke dni 14. 11. 2016, 

2. volí ke dni 30. 11. 2016 za člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

pana Richarda Ondroucha. 

 

 

č. 57/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

nesouhlasí s odejmutím pozemků parc. č. 1122 v k. ú. Libuš ze správy MČ Praha-Libuš. 

 

č. 58/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

souhlasné prohlášení k pozemku  parc.č. 910/82 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1251 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a paní MUDr. Olgou Krejcarovou, bytem 

Družstevní 152/18, 370 06 České Budějovice, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 59/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s panem Janem Alexou, Cílkova 639/24, 141 00 

Praha 4 – Kamýk a paní Irenou Alexovou, bytem Jílovská 425/29, 142 00 Praha 4 - 

Lhotka na  prodej  pozemku parc. č. 59/16 o výměře 45 m
2
 v k.ú. Libuš za kupní cenu 

3.430,- Kč/m
2
 dle znaleckého posudku číslo 5107/95/2015, vypracovaného paní Ing. 

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

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 60/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s panem Janem Konečným, bytem Šátalská 

920/14d, 142 00 Praha-Libuš na  prodej  pozemku parc. č. 59/18 o výměře 48 m
2
 

v k.ú. Libuš za kupní cenu 3.430,- Kč/m
2
 dle znaleckého posudku číslo 5108/96/2015, 
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vypracovaného paní Ing. Dagmar Leebovou, K. Tájka 1503/B, 250 01 Brandýs nad 

Labem,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 61/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí s návrhem na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na zvýšení  

koeficientu míry využití území z kódu území OB-A na kód území OB-C na pozemku 

parc.č.835/90 v k.ú. Písnice, lokalita Klenovická, Na Losách. 

 

 

 

 

č. 62/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

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

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

stavba - provozní úsek I.D“, parc. č. 1138/2 v k.ú. Libuš, parc. č. 659/42 v k.ú. 

Písnice, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o odejmutí pozemků 

svěřených do správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

 

č. 63/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje  zveřejnění  záměru  na prodej  pozemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m
2
, 

definovaný GP č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m
2
, definovaný GP č. 1666-

108/2016 parc. č. 8/1 o výměře 1699 m
2
, všechny v k. ú. Libuš Bytovému družstvu Libuš, 

Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. ukládá Úřadu MČ zadat vypracování tří nezávislých znaleckých posudků na cenu 

pozemků zveřejněných k prodeji BD Libuš. 

 

č. 64/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje 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 starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

č. 65/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí: 
- usnesení Rady MČ č. 227/2016 ze dne 31. 10. 2016 – rozpočtová změna č. 5 rozpočtu 

MČ Praha-Libuš pro rok 2016, 
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- usnesení Rady MČ č. 250/2016 ze dne 21. 11. 2016 – rozpočtová změna č. 6 rozpočtu 

MČ Praha-Libuš pro rok 2016, schválených na základě zmocnění. 

 

 

č. 66/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017, které bude platit do schválení 

definitivního rozpočtu, 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zabezpečit čerpání nákladů do 

maximální výše tohoto rozpočtového provizoria. 

 

č. 67/2016 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 12. 9. 2016 do 31. 10. 

2016. 

 


