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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 21. 6. 2017 

 

 

č. 17/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí doručenou Žádost občanů o projednání radou městské části a 

zastupitelstvem dle § 8 písm. c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění - příloha č. 1 tohoto usnesení 

2. deklaruje, že prioritou č. 1 v oblasti dopravy na území MČ Praha-Libuš je 

rekonstrukce ulice Libušská v úseku od křižovatky s Kunratickou spojkou až po jižní 

křižovatku s ulici K Vrtilce v Písnici 

3. konstatuje, že doručená Žádost občanů o projednání radou městské části a 

zastupitelstvem dle § 8 písm. c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění, požadující vyhlášení místního referenda, na základě kterého by došlo 

k oddělení k.ú. Písnice, jako samostatné městské části HMP, nesplňuje náležitosti dle 

příslušných ustanovení zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně 

některých zákonů. 

4. nepovažuje za přínosné a ve veřejném zájmu městské části Praha-Libuš i jednotlivých 

katastrálních území vyhlášení místního referenda z vlastní iniciativy. 

 

 

      č. 18/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. souhlasí se změnou územního plánu pro část pozemku parc.č. 558/1 v  k.ú. Písnice z 

využití NL (louky, pastviny) na využití OB-A (čistě obytné) a část pozemku parc.č. 

559/1 v k.ú. Písnice z využití SO3(oddechu) na využití OB-A (čistě obytné) dle 

zákresů, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit podnět na změnu územního plánu 

k projednání v orgánech Hl. m. Prahy.  

 

 

č. 19/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu Hl. m. Prahy na pozemku 

parc.č. 934/3 v  k.ú. Písnice z využití OB (čistě obytné) na využití SP (území sportu a 

rekreace), 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit podnět na změny územního plánu 

na jednání v orgánech Hl. m. Prahy. 

 

 

 

č. 20/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí s umístěním stavby „Domov seniorů Libuš“ dle PD z 06/2016 zpracovanou  MR&S 

architekti, s.r.o. na pozemku parc.č. 871/21 v k.ú. Libuš, pro investora p. Vladimíra Chluma, 

Záhřebská 157/24, Praha 2 a p. Stanislava Raka, Pštrossova 188/12, Praha 1.  
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č. 21/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za 

rok 2016 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

č. 22/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2016, jejíž přílohy jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

č. 23/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje:  

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2016 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 s výhradou 

nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření 

k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze 

zjištění z konečného přezkoumání hospodaření, 

 

- plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2016: 

 

příjmy         75 728,40 tis. Kč 

výdaje         49 226,98 tis. Kč 

z toho: 

kapitálové                     5 719,12 tis. Kč 

běžné                   43 507,86 tis. Kč  

finanční vypořádání roku 2015                     201,63 tis. Kč 

financování                  26 299,79 tis. Kč 

 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2016 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 2 007 tis. Kč. 

 

2. ukládá:  

starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi podat písemnou informaci o přijetí Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2016 Magistrátu hlavního města Prahy a to nejpozději do 15 dnů 

po projednání.    

 

č. 24/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 76/2017 ze dne 25. 4. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1/2017 až č.7/2017, 
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- usnesení RMČ č. 99/2017 ze dne 15. 5. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 8/2017 až č. 14/2017,  

- usnesení RMČ č. 118/2017 ze dne 5. 6. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 15/2017 až č. 19/2017,   

schválených Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-

Libuš, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

č. 25/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. nesouhlasí s rozhodnutím odboru výstavby ÚMČ Praha 12 ze dne 7. 6. 2017 o 

rozhodnutí o umístění stavby pro „Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš“, investor 

Hercesa CZ, s.r.o., a to z důvodů, že 

a) rozhodnutí je vydáno na projekt stejného či podobného rozsahu, který OV ÚMČ 

Praha 12 již dvakrát zamítl, a to 1. 7. 2013 a 24. 9. 2014, 

b) z rozhodnutí není jasné, jakou projektovou dokumentaci OV ÚMČ Praha 12 

posuzuje, neboť v rozhodnutí se odkazuje jen na katastrální situační výkres, 

celkový situační výkres a koordinační situační výkres, nikoliv projektovou 

dokumentaci pro územní řízení, 

c) MČ Praha-Libuš v usnesení č. 1/2013 požadovala snížení celkové hmoty 

objektu, plnohodnotnou náhradu stávajících parkovacích stání, dostatečně 

kapacitní dočasné parkoviště po dobu výstavby v docházkové vzdálenosti, 

bezbariérové úpravy přechodu přes ulici Mirotická a další, 

2. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš zajištěním vypracování a podáním odvolání proti 

tomuto rozhodnutí s uplatněním výše uvedených připomínek, jejich rozpracováním 

a případně s doplněním dalších odvolacích důvodů, 

3. zmocňuje Radu MČ Praha-Libuš včasným podáním odvolání a k dalším nezbytným 

procesním krokům. 

 

č. 26/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 20. 3. 2017 do 15. 5. 

2017. 

 

 


