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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 29. 11. 2017 

 

 

č. 37/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, spočívající v navýšení 

koeficientu zastavěnosti z kódu míry využití území A v ploše OB na kód C, na pozemcích 

parc.č. 557/59 a 557/133, oba v k.ú. Libuš, ulice Klokotská. 

 

      č. 38/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

nesouhlasí  se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na  pozemku parc.č. 

866/2 v k.ú. Libuš z plochy ZMK-zeleň městská a krajinná na OB-čistě obytné. 

 

č. 39/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje podnět pořízení územní studie vymezené grafickými přílohami č. 1 a č. 2, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Území je z jihu vymezeno biokoridorem ÚSES od 

Modřanské rokle do Kunratic, ze severu areálem SAPA, sídlištěm Písnice a hranicí 

transformačního území podle připravovaného Metropolitního plánu, z východu hranicí 

plánovaného obchvatu vedeného těsně za hranicí katastru Libuše v katastru Kunratice a ze 

západu hranicí Modřanské rokle. Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu 

pro územně a stavebně správní rozhodování v území. Hlavním cílem je posoudit a navrhnout 

urbanistické řešení lokality s ohledem na transformační potenciál a zpřesnit podmínky pro 

budoucí uspořádání území s ohledem na budoucí stanici metra D Písnice, nacházející se uvnitř 

tohoto vymezeného území. 

 

č. 40/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2018. 

 

č. 41/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 190/2017 ze dne 4. 9. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 provedenou rozpočtovým opatřením č. 38/2017,  

- usnesení RMČ č. 198/2017 ze dne 18. 9. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 provedenou rozpočtovým opatřením č. 39/2017,  

- usnesení RMČ č. 220/2017 ze dne 9. 10. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 40/2017 až č. 43/2017,  

- usnesení RMČ č. 236/2017 ze dne 30. 10. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2017 až č. 48/2017,  

- usnesení RMČ č. 253/2017 ze dne 20. 11. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 49/2017 až č. 56/2017,  

které byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ 

Praha-Libuš a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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č. 42/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

parc. č. 1159/20 v k.ú. Libuš o výměře 11 m
2
, druh pozemku ostatní plocha – ostatní 

komunikace, obec hl. m. Praha s manželi Natašou a Jiřím Štočkovými, oba bytem Na 

Šejdru 632/5, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

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

tohoto usnesení. 

 

č. 43/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  Dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasné 

prohlášení k pozemku  parc. č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsanou 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem Bambulem, bytem Na Písku 

157, 154 00 Praha 5 - Lochkov,  

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

tohoto usnesení. 

 

č. 44/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš tyto členy:  PaedDr. Jaroslavu 

Adámkovou, Mgr. Radka Řezanku a paní Vladimíru Tomáškovou s účinností od 1. 12. 

2017,  

2. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole s rozšířenou výukou 

jazyků, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice tyto členy: Mgr. Hanu 

Kendíkovou a Ing. Františka Herce s účinností od 1. 12. 2017. 

 

č. 45/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

od 07/2016 do 10/2017, dle účasti členů výborů na jednáních výborů, ve výši od 1.200,- Kč 

do 3.200,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 46/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 4. 9. 2017 do 7. 11. 2017. 

 

 


