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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 20. 6. 2018 

 

 

č. 18/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. v souvislosti s předloženými peticemi občanů souhlasí s určením uvedeného území na 

katastru MČ Praha-Libuš vymezeného přílohou jako nezastavitelným bytovou a 

komerční výstavbou,  

2. ukládá Radě MČ předložit Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš ke schválení žádost o 

změnu územního plánu z OB-B a OB-C (čistě obytné) na ZP (zeleň parková) na 

parcelách 428/1 a 390/10 na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

3. souhlasí se stanovením daného území na katastru MČ Praha-Libuš jako rekreační 

nezastavitelné a ukládá Radě MČ odeslat jako připomínku k návrhu Metropolitního 

plánu Prahy v režimu „tuto připomínku považuje MČ Praha-Libuš za zásadní“.  

 

      č. 19/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí doručenou Petici za stanovení vymezeného území jako 

nezastavitelného a za vytvoření nového přírodního volnočasového areálu,  

2. konstatuje, že doručená Petice za stanovení vymezeného území jako nezastavitelného 

a za vytvoření nového přírodního volnočasového areálu je na pozemcích svěřených 

dvěma městským částem: Praha-Libuš a Praha-Kunratice,  

3. bere na vědomí dopis starostky MČ Praha-Kunratice Ing. Lenky Alinčové ze dne 8. 6. 

2018, ve kterém vyzývá zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, aby případný záměr 

volnočasového areálu řešilo pouze na území MČ Praha-Libuš, neboť pozemky na 

území MČ Praha-Kunratice mají nevratně již jiné určení – budoucí využití pro areál 

vědeckých pracovišť AV ČR a probíhající změna ÚP Z 2845/00 pro obchvat 

Kunratic/Libuše s cílem odvést rušnou dopravu z rezidenčních částí obou městských 

částí, 

4. konstatuje, že předložená Petice za stanovení vymezeného území jako 

nezastavitelného a za vytvoření nového přírodního volnočasového areálu nerespektuje 

probíhající změnu ÚP Z 2845/00 pro budoucí napojení obchvatové komunikace od 

Písnice přes Libuš na ulici Vídeňskou, která je pro Libuš a Kunratice do budoucna 

z hlediska dopravních vazeb v našem území naprosto zásadní, 

5. konstatuje, že dotčené pozemky ve svěřené správě MČ Praha-Libuš budou 

samostatně projednány v rámci bodu programu ZMČ Připomínky k návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy. 

 

č. 20/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí doručenou Petici „Za udržitelný rozvoj lokality na pozemcích mezi 

ulicemi Na Močále, Božejovická, Borotínská, Vyšebrodská, Chladírenská, V Rohu a 

areálem Ústavů Akademie věd – odmítnutí návrhu volnočasového areálu 

představeného v časopise U nás 2/2018“,  

2. konstatuje, že dotčené pozemky ve svěřené správě MČ Praha-Libuš budou 

samostatně projednány v rámci bodu programu ZMČ Připomínky k návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy. 
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č. 21/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje  zveřejnění  záměru  na prodej  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. 

 

č. 22/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na 

bytovém domě  č.p. 7 v ulici Libušská na pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Libuš, obec Praha 

druhému spoluvlastníku budovy Bytovému družstvu Libuš, Libušská 7/185, 142 00 

Praha 4 – Libuš IČ: 26452677,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem záměru, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 23/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje pronájem bytu zvláštního určení C 102 v bytovém domě Libušská 7/185, Praha 4 - 

Libuš, spravovaného BD Libuš, panu Matěji Tesaříkovi, Jarní 818/20, 748 01 Hlučín. 

 

 

č. 24/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje připomínky k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

2. pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka odesláním připomínek k 

návrhu Metropolitního plánu na hlavní město Prahu do 20. 7. 2018, 

3. pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka vypracováním odůvodnění ke 

schváleným připomínkám Metropolitního plánu a jejich odesláním spolu s 

připomínkami Zastupitelstva k Metropolitnímu plánu. 

 

 

č. 25/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. stanovuje v souladu s ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva na příští volební období r. 2018 – 

2022 na 17 členů, 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zveřejnit počet členů zastupitelstva pro 

volební období r. 2018 – 2022 nejpozději do 2 dnů na úřední desce. 
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č. 26/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

rok 2017 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

č. 27/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2017, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 28/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje: 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2017 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 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 rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2017 a s 

financováním: 

 s příjmy      85 692,89 tis. Kč 

 s výdaji      64 827,46 tis. Kč 

      – z toho: 

 kapitálovými     17 243,07 tis. Kč 

 běžnými     47 584,39 tis. Kč  

        

 s financováním               20 865,43 tis. Kč 

 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2017 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 772 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 2017 Magistrátu hlavního města Prahy a to nejpozději do 15 dnů 

po projednání.    

 

č. 29/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2017, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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č. 30/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 88/2018 ze dne 26. 4. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 13/2018,  

- usnesení RMČ č. 127/2018 ze dne 28. 5. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 14/2018 až č. 21/2018.  

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. 31/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část pozemku parc. č. 

390/1 v k.ú. Libuš ve vlastnictví SJM Ing. Radka a Ing. Daniely Kutnarových, oba 

bytem Na Losách 197/34, 142 00 Praha 4 – Písnice,  za část pozemku parc. č. 390/10 v 

k.ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené ve správě městské části Praha-Libuš, 

celkem v poměru 1:1, tj. cca 146 m
2
 za 146 m

2
 (dle budoucího geometrického plánu), 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 32/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2018024024  na prodej pozemků parc. č. 294/1 

a  parc. č. 1139/6, oba v k.ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-

Libuš se společností B.A.F. art spol. s r.o., se sídlem Zbudovská 1001/14, 142 00 

Praha 4 - Libuš,  

IČO: 27616819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou C 119193, dle znaleckého posudku č. 10/2018 vypracovaného 

Ing. Babickým za cenu ve výši 19 080 Kč,  

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 


