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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 9. 2018 

 

 

č. 33/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje prodejní cenu 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, IČO: 26452677  dle znaleckého posudku pana Ing. Jana Beneše, za cenu 

7.922.500,- Kč. 

 

      č. 34/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na  prodej pozemku parc. č. 8/1 

o výměře 1699 m
2
, části pozemku parc. č. 10/1 o výměře 138,3 m

2
, definovaný 

technickou  zprávou Ing. Pavla Keprty ze dne 27. 9. 2016 (dle budoucího 

geometrického plánu)  a části pozemku parc. č. 12 o výměře 163,8 m
2
, definovaný 

technickou  zprávou Ing. Pavla Keprty ze dne 27. 9. 2016  (dle budoucího 

geometrického plánu), všechny v k. ú. Libuš Bytovému družstvu Libuš, Libušská 

7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26452677 za cenu 7.922.500,- Kč, tj. za cenu 

2.500,- Kč za 1 m
2
, která vychází z ceny za 1 m

2
, dle znaleckého posudku Ing. Jana 

Beneše, 

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

součástí tohoto usnesení, 

3. ukládá Radě MČ Praha-Libuš uzavřít s Bytovým družstvem Libuš, Libušská 7/185, 

142 00 Praha 4 – Libuš příslušné Smlouvy na zřízení věcných břemen na inženýrské 

sítě,  uložených v pozemcích parc. č. 10/1 a parc. č. 12, oba v k.ú. Libuš a práva chůze 

a jízdy. 

 

 

č. 35/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení 

mezi MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš ze dne 27. 6. 2005, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 36/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemků 

parc. č. 922/14 a parc.č. 910/67, oba v k.ú. Písnice ve vlastnictví společnosti GOLF 

STYLE s.r.o. za část pozemku parc. č. 910/69 v k.ú. Písnice, ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš,  

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

tohoto usnesení. 
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č. 37/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

parc. č. 928, parc. č. 929, parc. č. 930, část parc. č. 922/14, část parc. č. 910/67, 

všechny  v k. ú. Písnice, ve vlastnictví společnosti GOLF STYLE s.r.o., spočívající ve 

změně funkčního využití plochy z TVV- vodní hospodářství a NL-zeleň nelesní na 

SV-všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území D, dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení,  

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

k projednání v orgánech Hl. m. Prahy.    

 

č. 38/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

parc. č.  669/11 a parc. č. 669/84, oba v k.ú. Libuš, ve vlastnictví společnosti FACO 

s.r.o., spočívající ve změně kódu míry využití území ve funkční ploše SV-B na SV-D,  

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

k projednání v orgánech Hl. m. Prahy.    

 

 

č. 39/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10, oba v k.ú. Libuš z využití OB-B a OB-C (čistě obytné) 

na ZP (zeleň parková), 

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

plánu na MHMP OÚR. 

 

 

č. 40/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Směnné smlouvy s Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong, 

bytem Šátalská 902/14a, 142 00 Praha-Libuš na směnu  pozemku parc. č. 59/15  v k.ú. 

Libuš o výměře 7 m
2
, ve vlastnictví MČ Praha-Libuš a pozemku parc. č. 59/23  v k.ú. 

Libuš o výměře 5 m
2
, ve vlastnictví Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong v ulici  

Šátalská, obec Praha s doplatkem za dohodnutou cenu 3 430,- Kč/m
2
, schválenou 

usnesením ZMČ č. 52/2015 ze dne 11. 11. 2015, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 41/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  uzavření Směnné smlouvy s manželi Ing Vlastimilem Smolkou a Ing. 

Veronikou Smolkovou,  bytem Šátalská 904/6, 142 00 Praha - Libuš na směnu 

pozemku parc. č. 59/20 v k.ú. Libuš o výměře 9 m
2
, ve vlastnictví MČ Praha-Libuš a 
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pozemku parc. č. 59/2 v k.ú. Libuš o výměře 18 m
2
, ve vlastnictví manželů 

Smolkových v ulici Šátalská, obec Praha s doplatkem za dohodnutou cenu 3 430,- Kč/ 

m
2
, schválenou usnesením ZMČ č. 52/2015 ze dne 11. 11. 2015, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 42/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

od 11/2017 do 09/2018 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve výši od 1.200,- Kč do 

2.800,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 43/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje navýšení celkového objemu schváleného rozpočtu na rok 2018, které je provedené 

rozpočtovým opatřením č. 32/2018 a je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 44/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 163/2018 ze dne 28. 6. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 24/2018 až č. 28/2018, 

- usnesení RMČ č. 186/2018 ze dne 9. 7. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 29/2018,  

- usnesení RMČ č. 205/2018 ze dne 30. 7. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 30/2018 a č. 31/2018. 

Změny rozpočtu v roce 2018 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 45/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za rok 2017 a 2018. 

 

 

č. 46/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 9. 4. 2018 do 20. 8. 2018. 
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č. 47/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí  rezignaci PaedDr. Jaroslavy Adámkové ze členství ve Školské radě 

při Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš 

k datu 12. 9. 2018, 

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

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš členku Ing. Šárku Fruncovou  Vlčkovou 

s účinností od 13. 9. 2018.  

 


