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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 29. 3. 2017 

 

č. 7/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje: 

1. rozpočet Městské části Praha-Libuš na rok 2017 dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení: 

 s objemem příjmů ve výši 44 855 400,- Kč,  

 s objemem výdajů ve výši 52 118 900,- Kč,  

 se schodkem ve výši 7 263 500,- Kč, který je kryt financováním z vlastních zdrojů 

takto: 

- ze zůstatku na bankovních účtech z minulých let v částce 4 055 500,- Kč, 

- z Fondu rozvoje a rezerv v částce 2 981 000,- Kč, 

- ze Sociálního fondu v částce 227 000,- Kč, 

2. střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Libuš na roky 2018-2022 dle 

Přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

3. plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle Přílohy č. 3 

tohoto usnesení: 

 s objemem výnosů v částce ve výši 3 450 000,- Kč, 

 s objemem nákladů v částce ve výši 1 410 000,- Kč, 

 MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2017 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti 

s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2 040 000,- Kč. 

 

 

      č. 8/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš v souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) 

zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění provádět rozpočtová opatření: 

- přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních dotací 

z hlavního města Prahy a státních organizací, 

- v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč, s výjimkou 

navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš. 

2. ukládá Radě městské části Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních Zastupitelstvo 

městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání. 

 

č. 9/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje:  
1. uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

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

60437910,  

2. uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

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

Písnice, IČ: 6043793, 

3. uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

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

4. uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola  

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

5. uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

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



Strana 2 (celkem 3) 

6. uzavření dodatku č. 3 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. 10/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování 

programových dotací s celkovým objemem peněžních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 ve výši 1.080.000,- Kč v následujících 

oblastech:  

Oblast č. 1:  Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní 

 Agenda 21s alokací 60.000,- Kč, 

Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit  

 a spolkové činnosti s alokací 370.000,- Kč, 

Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 60.000,- Kč, 

Oblast č. 4: Program v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě 

 organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže) s alokací 

 590.000,- Kč. 

2. vyhlašuje programové dotační řízení MČ Praha-Libuš pro rok 2017 za těchto 

podmínek: 

 žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu 1. 1. - 31. 12. 2017, 

 žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2017 se podávají na Odboru Kancelář 

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 

Praha 4 – Libuš v termínu od 2. 5. 2017 do 17. 5. 2017 v úředních hodinách, 

 žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři a v souladu 

s platnými pravidly pro poskytování programové dotace - viz přílohy  A, B, C, 

 žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2017 budou hodnoceny na základě 

podmínek a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 pro poskytování programových dotací, 

 výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš 

a na internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 30. 6. 2017. 

3. schvaluje text vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha D - 

formuláře pro podání žádosti - viz přílohy A,B,C a finanční vypořádání dotace viz 

příloha E, 

4. jmenuje komisi pro otevírání obálek, komise a členy komisí pro jednotlivé oblasti 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 pro poskytování programových 

dotací - viz Příloha č. 1 usnesení, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. ukládá 

 tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění vyhlášení Dotačního programu MČ 

Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ 

Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do31.3.2017, 

 panu Bc. Petru Borskému svolat první  zasedání všech komisí dle bodu 4 

tohoto usnesení. 

6. pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů 

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových 

dotací. 
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č. 11/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností 

Luna Property, spol. s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,  IČ: 279 

29 965 na pozemky a související stavby v k.ú. Písnice v areálu „Písnické rezidence – 

Vrtilka“, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 12/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Jana Kejře, bytem 

Libušská 7/185, 142 00 Praha 4, nájemce bytu A 302, byt č. 8, na pana Petra Adamce, bytem 

Dominova 7/2467, 150 00 Praha 5.  

 

č. 13/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš za rok 2016, 

2. bere na vědomí připomínky předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru. 

 

č. 14/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí, že počet obyvatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2017 je dle zveřejněné informace 

ČSÚ Praha 10 235. 

 

č. 15/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, se sídlem Ladislava  Coňka  40/3, 142 00 

Praha 4 – Písnice,   IČ: 6043793, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

č. 16/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 19. 1. 2017 do 9. 3. 2017. 

 

 


