USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 23. 9. 2019

v

E. 39/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
1. bere na vědomí, že MČ Praha Libuš zahajuje přípravu architektonické soutěže o
návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), které budou
vypsány V souladu s ustanovením § 143 až §150 a dále § 65 zákona o zadávání
veřejných zakázek V platném znění (dále jen ZZVZ) a Soutěžním řádem ČKA,
2. bere na vědomí Koncept stavebního programu, že MČ Praha Libuš zahajuje přípravu
architektonické soutěže o návrh a navazujícího jednacího - zadání architektonické
soutěže o návrh Dostavba ZŠ s RVJ, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 — Písnice,

3. bere na vědomí, že členové zastupitelstva mohou své podněty a připomínky
k předloženému Konceptu stavebního programu - zadání uplatnit písemně nejpozději
do 30.9.2019,
4. schvaluje složení poroty (závislé i nezávislé části) a expertů dle přílohy, která je
součástí tohoto usnesení,

5. bere na vědomí předpokládané náklady na organizaci architektonické soutěže o návrh
a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění,
6. ukládá Radě MČ Praha-Libuš zajistit aktuální demografickou studii s minimálně
desetiletým výhledem, zejména s ohledem na potřebnou kapacitu základního školství a
předložit tuto demografickou studii zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

v

E. 40/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
schvaluje převod členství vBytovém družstvu Libuš ze člena paní Tamary Scheffelové,

nájemce bytu A 203, byt E. 3, na paní Renatu Krakešovou, bytem _

_
v

E. 41/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
1. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole Meteorologická,
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 — Libuš člena Bc. Michala Korbela s účinností od
19. 10. 2019,
2. pověřuje místostarostku pro oblast školství Ing. Lenku Koudelkovou podepsáním
jmenování dle bodu E. 1 tohoto usnesení.

v

E. 42/2018

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
1. schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 11/2019, provedenou
rozpočtovým opatřením E. 39/2019 a E. 12/2019 rozpočtová opatření E. 40/2019 a
E. 41/2019, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá:
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a) Ing. Jindřichu Sochůrkovi — tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnit změny rozpočtu
na webových stránkách MČ Praha-Libuš po schválení změn rozpočtu zastupitelstvem,
b) lng. Jindřichu Sochůrkovi — tajemníkovi ÚMČ zajistit vyvěšení Oznámení
o zveřejnění změn rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 11/2019 a č. 12/2019 na
úřední desce.
č. 43/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na plynárenské zařízení s Pražskou
plynárenskou Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská as. U plynárny 500,
145 08 Praha 4, IČO: 27403505, zapsanou V obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 10356 na prodej plynárenského zařízení
na pozemcích parc.č. 932/3 a parc.č. 932/4 oba v k.ú. Písnice a to nového
středotlakého STL plynovodu 2 PE o vnějším průměru dn 110 v délce cca 120 m a
1 ks plynovodní přípojky 2 PE o vnějším průměru dn 32 v délce cca 3 m V ulici
Hoštická vybudovaný k hasičské zbrojnici Písnice,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

č. 44/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí:

usnesení RMČ č. 163/2019 ze dne 24. 06. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 08/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 23/2019 až
č. 28/2019,
usnesení RMČ č. 178/2019 ze dne 15. 07. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 09/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 29/2019 až
č. 37/2019,
usnesení RMČ č. 190/2019 ze dne 05. 08. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 10/2019, provedenou rozpočtovým opatřením č. 38/2019,
Změny rozpočtu vroce 2019 bely schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě
zplnomocnění Zastupitelstvem MC Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 45/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí:
1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s HMP,
2. zápis z předání staveniště ze dne 29. 7. 2019.

č. 46/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
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ukládá Radě MC Praha-Libuš:
prověřit možnosti změření úrovně hluku, zejména ve staré Písnici a V Libuši a
předložit návrhy na zasedání Zastupitelstva.
č. 47/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne
21. 6. 2019 rozhodlo i přes nesouhlas Zastupitelstva městské části Praha-Libuš
o sloučení SOU potravinářského V Pisnici se SOU gastronomie a podnikání na Praze
14,
bere na vědomí, že starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek na jednání Zastupitelstva
hlavního města Prahy seznámil zastupitele hlavního města s nesouhlasným usnesením
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš s tímto sloučením a V diskuzi vystoupil proti tomuto
sloučení, ale ke sloučení zmíněných dvou škol s účinností od 1. 7. 2019 přesto došlo,
bere na vědomí, že starosta MČ Praha-Libuš a současně zastupitel HMP hlasoval
proti sloučení těchto dvou škol,
vyzývá zastupitele MČ Praha-Libuš Petra Novotného, aby na zasedání Zastupitelstva
hlavního města Prahy vystoupil s návrhem na revokaci usnesení č. 8/112 ze dne
21. 6. 2019 o sloučení SOU potravinářského V Pisnici se SOU gastronomie
a podnikání na Praze 14,
vyzývá zastupitelku MČ Praha-Libuš MUDr. Věru Adámkovou, CSc., aby využila
svého přednostního právo poslankyně Parlamentu ČR a vystoupila na zasedání
Zastupitelstva hlavního města Prahy proti sloučení SOU potravinářského V Písnici
s SOU gastronomie a podnikání na Praze 14.

č. 48/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4,
120 00, Praha 2, IČO: 27595773 0 pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše
v k.ú. Libuš — změna kódu míry využití SV-B na SV-F, změna kódu míry využití
OV-B na OV—E, změna kódu míry využití OV-C na OV-D a přesunutí hranice
„historického jádra bývalých samostatných obcí“. V současné době je na toto území
pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti
a městské části kpřipomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat
podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými
vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Ie logické, aby případné změny, které
vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány V jedné ucelené žádosti,
a nikoliv po částech,
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu V daném území až po schválení
územní studie.

č. 49/2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
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1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4,
120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše V k.ú. Libuš ze ZP
na OV-E, a dále změna profilu funkční plochy DU, zúžení do stejného profilu jako je
V části ulice K Jezírku. V současné době je na toto území pořizována územní studie,
která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské části
k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost změn
územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky pozemku a
HlaVnim městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které vyplynou z pořízené
územní studie, byly předkládány V jedné ucelené žádosti, a nikoliv po částech,
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu V daném území až po schválení
územní studie.

v

č. 50/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 starostu
MC Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka.

v

č. 51/2019

Zastupitelstvo MC Praha-Libuš
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 3. 6. 2019 do 8. 8. 2019.
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