
USNESENÍ _ZASTUPITELSTVA ze dne 21. 1. 2019

„ č. 1/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš

volí členem Finančního výboru: Stěpána Hradeckého.

č. 2/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

nesouhlasí s předloženou žádostí pana Jindřicha Halady,

o souhlas se změnou územního plánu Hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 1006/40, 1006/41,

1006/42, 135/8 a 135/9, všechny V k.ú. Písnice ze ZMK - zeleň městská krajinná na OB -

čistě obytné bez stanoveného koeficientu míry využití území.

č. 3/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 56/1 a parc.

č. 56/6, oba V k.ú. Písnice spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK - zeleň městská

krajinná na OB - čistě obytné z důvodu umístění pozemků V lokálním biokoridoru.

č. 4/2018

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 980/7 v kú.

Písnice spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK — zeleň městská krajinná na OB-čistě

obytná z důvodu umístění pozemku v lokálním biokoridoru.

č. 5/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. souhlasí s předloženou žádostí na změnu kódu míry využití území ÚP hl. m. Prahy na

pozemcích parc. č. 557/134 a parc. č. 557/135, oba v k.ú. Libuš z OB-A na OB-C —

čistě obytné,

2. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit podnět na změnu územního

plánu k projednání v orgánech Hl. m. Prahy.

v č. 6/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Petra Adamce, nájemce

bytu A 302, byt č. 8, na paní Michaelu Špačkovou,bytem—

y č. 7/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš

1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020-2024 a

hospodaření svyrovnaným rozpočtem ve výši 53 949 600,- Kč příjmů i výdajů

v jednotlivých letech střednědobého výhledu rozpočtu,

2. ukládá Ing. Jindřichu Sochůrkovi — tajemníkovi ÚMČ, zajistit zveřejnění

Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020 — 2024 na úřední

desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na

úřední desce.
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č. 8/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvalujezv

Rozpočet MC Praha-Libuš pro rok 2019

2. ukl

a)

b)

s objemem příjmů ve výši 53 636 600,- K6

s objemem výdajů ve výši 62 854 500,-

se schodkem ve výši 9 217 900,- Kč, na pokrytí schodku budou do rozpočtu zapojeny

peněžní prostředky z vlastních fondů (zdroj ů) financováním takto:

2 nevyčerpaných prostředků let minulých V částce 7 917 900,— K6

z Fondu rozvoje a rezerv V částce ve výši 1 080 000,- K6

ze Sociálního fondu v částce ve výši 220 OOO,- K6

ádá:

Ing. Jindřichu Sochůrkoví — tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 14 zákona

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zajistit neprodleně, po

schválení rozpočtu zastupitelstvem, rozpis rozpočtu. Součástí rozpisu rozpočtu bude

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Při rozpisu rozpočtu se rozpočet bude členit podle podrobné rozpočtové skladby na

základě vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb„ o rozpočtové skladbě.

Ing. Jindřichu Sochůrkoví — tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění Rozpočtu MČ Praha-

Libuš pro rok 2019 a rozpisu rozpočtu na úřední desce a webových stránkách MČ

Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na úřední desce.

č. 9/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvaluje: V

Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MC Praha-Libuš pro rok 2019

podle přílohy tohoto usnesení:

s objemem výnosů V částce ve výši 3 260 000,- K6,

3 objemem nákladů V částce ve výši 2 879 OOO,- Kč,

MČ Praha-Libuš plánuje vroce 2019 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti

s kladným hospodářským výsledkem ve Výši 381 OOO,- K6.

ukládá:

Ing. Jindřichu Sochůrkoví — tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění schváleného Plánu

výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 na

úřední desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění

na úřední desce.

č. 10/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš schvalovat změny rozpočtu provedené

rozpočtovými opatřeními V případech:

— přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních finančních

prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu ze státních organizací,

— V jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč, s výjimkou

navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš.

ukládá Radě městské části Praha-Libuš informovat 0 těchto opatřeních Zastupitelstvo

městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání.
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č. 11/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

bere na vědomí:

usnesení RMČ č. 308/2018 ze dne 25. 10. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 41/2018 až č. 43/2018,

usnesení RMČ č. 330/2018 ze dne 28. 11. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 44/2018,

usnesení RMČ č. 352/2018 ze dne 10. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 45/2018,

usnesení RMČ č. 365/2018 ze dne 19. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 46/2018 až č. 48/2018,

usnesení RMČ č. 374/2018 ze dne 28. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 49/2018 až č. 53/2018.

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

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

č. 12/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování

programových dotací s celkovým objemem peněžních prostředků vyčleněných V

rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 ve výši 1.080.000,- Kč vnásledujících

oblastech:

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

Agenda 21 s alokaci 60.000,- Kč,

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

a spolkové činnosti s álokácí 370000,- Kč,

Oblast č. 3: Program V sociální oblasti s alokaci 60.000,- Kč,

Oblast č. 4: Podpora V oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organi-

zovanou sportovní výchovu mládeže) s alokaci

440.000,- Kč,

Oblast č. 5: Podpora V oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných

závislostí a šikany ve zřízených školských příspěvkových

organizacích s alokaci 150.000,- Kč.

vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 programové dotační řízení MČ Praha-Libuš pro

rok 2019 za těchto podmínek:

žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných V terminu 1. 1. - 31. 12. 2019,

žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš Vprovrok 2019 se podávají do Odboru kancelář

starosty prostřednictvím podatelny UMC Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 —

Libuš V terminu 11. 3. 2019 — 25. 3. 2019 do 17:00 hodin, a to V úředních hodinách,

blíže viz Dotační program,

žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři a V souladu s platnými

pravidly pro poskytování programové dotace viz přílohy A, B, C včetně povinných

příloh,
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žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2019 budou hodnoceny na základě podmínek

a kritérií stanovených Dotačním programem MC Praha-Libuš pro rok 2019

na poskytování programových dotací,

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

internetových stránkách MC Praha-Libuš nejpozději do 30. 4. 2019,

schvaluje text vzorové veřejnoprávní smlouvy 0 poskytnutí dotace viz příloha D a

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

příloha E,

jmenuje komisivpro otevírání obálek, komise a členy pro jednotlivé oblasti Dotačního

programu na MC Praha-Libuš na rok 2019 na poskytování programových dotací — viz.

Příloha č. 2 usnesení, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

ukládá:

tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění vyhlášení Dotačního programuyMČ; Praha-

Libuš na rok 2019 pro poskytovanívprogramových dotací na úřední desce UMC Praha-

Libuš a internetových stránkách MC Praha-Libuš do 31. l. 2019,

tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit svolání prvního zasedání všech komisí dle

bodu 4. tohoto usnesení,

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dotačního programu, který je

Přílohou č. 1 tohoto usneseni,

pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv 0 poskytnutí dotace z

Dotačního programu MC Praha-Libuš na rok 2019.

č. 13/2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš

1) ukládá Radě MČ Praha-Libuš připravit a realizovat:

zpřístupnění podkladů pro jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ, tak

aby byly přístupné veřejnosti,

zprávu o plnění rozpočtu čtvrtletně nebo pololetně poskytovanou zastupitelům,

směrnici o postupu při zadávání zakázek, které nemusí být dle zákona zadávány

v zadávacím řízení (počet oslovených dodavatelů, kritéria pro výběr vítězné nabídky

apod.),

ustanovit další komise Rady MČ Praha-Libuš, aby byly pokryty i další oblasti veřejné

správy, např. Komisi pro životní prostředí,

2) ověřit realizaci následujících opatření:

zveřejňování faktur proplácených MČ Praha-Libuš,

participativní rozpočet,

rozklikávací rozpočet,

3) ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš informovala na

následujícím jednání Zastupitelstva MČ o skutečnosti, zda, kdy a jakým způsobem

budou konkrétní opatření dle bodu 1) a bodu 2) realizováno.
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, č. 14/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš

ukládá Radě MC Praha-Libuš zajistit prayidelne' živé audiovizuální přenosy z jednání

Zastupitelstva MC Praha-Libuš na webu MC nebo na oficiálních facebookových stránkách

MC.

v č. 15/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš

ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby připravila postup, jakým způsobem bude MČ Praha-Libuš

přistupovat ke strategickému plánování, a to i s ohledem na potřebné zdroje — finanční i

kapacitní, a informovala o tom Zastupitelstvo na dalším jednání Zastupitelstva.
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