USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 17. 6. 2019
č. 27/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
a) bere na vědomí doručené žádosti - celkem 34 od 71 občanů Městské části PrahaLibuš a okolí na „řádné projednání investičního záměru Vybudování fitparku na
pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš“,
b) konstatuje, že finanční prostředky na výstavbu fitparku jsou účelově vázané dle
rozhodnutí ZHMP č. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 na výstavbu fitparku a není je tudíž
možné použít na jiný účel, jak navrhují občané v předmětné žádosti,
c) bere na vědomí sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12 č.j. P12 21041/2019
OVY ze dne 20.5.2019, že „umístění fitparku na pozemku parc. č. 401/5 k. ú. Libuš
nevyžaduje žádné opatření stavební úřadu“ a tudíž Úřad MČ Praha-Libuš
nepotřeboval pro zahájení stavby fitparku žádné územní ani stavební povolení,
d) bere na vědomí Nové sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12 č.j. P12
22764/2019 ze dne 30.5.2019, ve kterém odbor výstavby Městské části Praha 12
změnil názor a zahájenou stavbu fitparku považuje za „stavební úpravu ve smyslu
ustanovení § 3 stavebního zákona a požaduje, aby se s realizací záměru začalo až po
získání pravomocného územního rozhodnutí o změně využití území a následném
ohlášení terénních úprav dle § 104 odst. 1 písm. i)“,
e) bere na vědomí informaci, Úřad MČ Praha-Libuš po obdržení tohoto Nového sdělení
odboru výstavby Prahy 12 práce na výstavbě fitparku přerušil,
žádá Úřad MČ Praha-Libuš, aby pro stavbu fitparku získal příslušné povolení podle
Nového sdělení odboru výstavby MČ Praha 12 a případně upravil projekt tak, aby vyhověl
požadavkům odboru výstavby MČ Praha 12.
č. 28/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
schvaluje revokaci textu Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení
mezi MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš ze dne 27. 6. 2005 schválené ZMČ PrahaLibuš usnesením č. 35/2018 ze dne 12. 9. 2018.
č. 29/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí informaci, že radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral,
Ph.D. et Ph.D., předložil Zastupitelstvu HMP návrh na sloučení SOU potravinářského
v Praze-Písnici se školou SOU gastronomie a podnikání na Praze 14,
2. konstatuje, že zřizovatelem SOU potravinářského v Praze-Písnici je hlavní město
Praha a je výhradně v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy navrhnout
redukci školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou,
3. bere na vědomí informaci z důvodové zprávy radního hlavního města Prahy PhDr.
Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., o nízké obsazenosti kapacity SOU potravinářského
v Praze-Písnici a současně informaci Mgr. Daniely Řepáskové, DiS., statutární
zástupkyně pověřené vedením SOU potravinářského v Praze-Písnici, o tom, že tyto
údaje o kapacitách oborů jsou neinovované od roku 1998 a neodpovídají skutečnosti,
jsou nadhodnocené,
4. bere na vědomí výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2019/2020, které dokazují,
že zájem o studium na SOU potravinářském v Praze-Písnici výrazně vzrostl,
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5. nesouhlasí se záměrem hlavního města Prahy na sloučení SOU potravinářského v
Praze-Písnici se SOU gastronomie a podnikání na Praze 14,
6. děkuje pedagogickému sboru SOU potravinářského v Praze-Písnici za úsilí, které
věnují a nadále budou věnovat žákům včetně žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami,
7. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka s tímto usnesením seznámit
Zastupitelstvo hlavního města Prahy na jeho nejbližším zasedání.
č. 30/2018
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
schvaluje roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2018, jejíž přílohy jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 31/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje:
celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš za rok 2018 a
to bez výhrad
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2018 s
financováním:
příjmy
105 396 107,88 Kč
výdaje
100 736 620,54 Kč
z toho:
kapitálové
49 767 789,85 Kč
běžné
50 968 830,69 Kč
převod vratky za rok 2017 na BÚ HMP
1 292 513,23 Kč
financování - přebytek
3 366 974,11 Kč
plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2018
s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 043 460,90 Kč,
2. ukládá:
Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit podle § 17 odst. 8 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na internetových stránkách a současně zajistit oznámení o zveřejnění
závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce.
-

č. 32/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019 provedenou
rozpočtovými opatřeními č. 21/2019 a č. 22/2019, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení,
2. ukládá:
a) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 11 odst. 4
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejnit změnu rozpočtu na webových stránkách MČ Praha-Libuš po
schválení změny rozpočtu zastupitelstvem,
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b) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit vyvěšení Oznámení o
zveřejnění změny rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019 na úřední
desce.
č. 33/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí:
- usnesení RMČ č. 89/2019 ze dne 05. 04. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro
rok 2019 č. 04/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 15/2019 až č. 17/2019,
- usnesení RMČ č. 107/2019 ze dne 13. 05. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 05/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18/2019 až č.
19/2019,
- usnesení RMČ č. 133/2019 ze dne 31. 05. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 06/2019, provedenou rozpočtovým opatřením č. 20/2019.
Změny rozpočtu v roce 2019 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě
zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 34/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
s hl. m. Prahou pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu
„Přístavby mateřské školy K Lukám, Praha 4- Libuš“ v rámci Operačního projektu
Praha – Pól růstu (OP PPR) ve výši 10.000.000,- Kč se splatností do 31. 8. 2021,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 35/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí:
a) uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu – Praha - Pól
růstu,
b) schválené usnesení ZHMP č. 7/38 ze dne 23. 5. 2019 o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na průběžné financování projektu
„Přístavby mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš“,
c) schválené usnesení ZHMP č. 7/39 ze dne 23. 5. 2019 pro poskytnutí účelové investiční
dotace na spolufinancování projektu podpořeného z operačního programu Praha – pól
růstu ve výši 988.900,- Kč,
d) dopis pana starosty na společnost Urbiosisto, s.r.o. – avízo k zahájení prací III. etapy.
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č. 36/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. souhlasí s předáním majetku - stavby vodovodního řadu v ceně 1.203.277,- Kč a
kanalizačního řadu v ceně 623.469,55 Kč v ulici Hoštická v Písnici do majetku
hlavního města Prahy,
2. pověřuje místostarostu pana Tomáše Loukotu DiS. předložením návrhu na předání
majetku stavby vodovodního a kanalizačního řadu do majetku HMP ke schválení
v orgánech Hl. m. Prahy.
č. 37/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí č.j. P4/067441/13/OST/FATU ze dne
16. 10. 2013 s nabytím právní moc 10. 7. 2014 na stavbu „Trasa I.D metra v Praze, stavba provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo Písnice“ pro investora Dopravní podnik hl. m.
Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9.
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