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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 10. 2. 2020 

 

 

č. 1/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí studii Domova seniorů Písnice na pozemku parc.č. 958/1 v k.ú. 

Písnice, zpracovanou Ing. arch. Snášelem – Livingstav, s.r.o., Sovine 23, Brno 

v 12/2019, pro investora BXF Písnice, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha,  

2. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace k projednání. 

 

 

      č. 2/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování 

programových dotací s alokací maximální částky 1.080.000,- Kč v závislosti na 

schválení rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2020 viz příloha č. 1 tohoto 

usnesení v následujících oblastech:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60.000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 400.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 110.000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70.000,- Kč, 

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

rok 2020 za těchto podmínek: 

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2020, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2020 se podávají do Odboru kancelář 

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – 

Libuš v termínu od 23. 3. 2020 do 7. 4. 2020 do 14:00 hodin 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, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2020 budou hodnoceny na základě podmínek 

a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2020 

na poskytování programových dotací,  

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

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 14. 5. 2020,  
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3. schvaluje text vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  viz příloha D, 

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

příloha E k příloze č. 1 tohoto usnesení, 

4. jmenuje Komisi pro otevírání obálek, Komise a členy pro jednotlivé oblasti 

Dotačního programu na MČ Praha-Libuš na rok 2020 na poskytování programových 

dotací viz Příloha č. 2 usnesení, 

5. ukládá:  

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnit vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ Praha-

Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 20. 2. 2020, 

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

bodu 4. tohoto usnesení, 

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

Přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

7. pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů 

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

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020. 

 

 

č. 3/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí soutěžní podmínky schválené Radou dne 20. 12. 2019, 

2. bere na vědomí protokol poroty o snižování počtu účastníků ze dne 29. 1. 2020 - příloha 

č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání soutěžních návrhů, protože byli 

vybráni při snižování počtu účastníků užší soutěže o návrh - příloha č. 2, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyloučení z účasti v soutěži o návrh, protože 

nebyli vybráni při snižování počtu účastníků užší soutěže o návrh - příloha č. 3, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, protože 

jejich žádost nesplnila soutěžní podmínky - příloha č. 4, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

6. pověřuje starostu, aby prostřednictvím administrátora nejpozději do 5 pracovních dní od 

rozhodnutí Zastupitelstva oznámil nevybraným účastníkům, že byli vyloučeni z účasti v 

soutěži o návrh, 

7. pověřuje starostu, aby prostřednictvím administrátora nejpozději do 5 pracovních dní od 

rozhodnutí Zastupitelstva vyzval nevyloučené účastníky k podání soutěžních návrhů v 

souladu se soutěžními podmínkami v termínu do 20. 4. 2020. Vyzvaným účastníkům bude 

v souladu se soutěžními podmínkami poskytnut 3D model stávající budovy školy a 

řešeného území. S vyzvanými účastníky bude dojednán termín pro prohlídku místa plnění. 
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č. 4/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. stanovuje: 

a) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění a podle nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za výkon funkce člena zastupitelstva s účinností od 1. 3 2020 takto: 

- v maximální výši stanovené nařízením vlády 

b) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění, a podle nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha–

Libuš za výkon funkce předsedy nebo člena výboru a komise s účinností od 1. 3. 2020 

takto:  

 -    v maximální výši stanovené nařízením vlády 

c) v souladu s § 89 odst. 1. písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

v platném znění a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným místostarostům městské části Praha–Libuš 

s účinností od 1. 3. 2020 takto: 

- ve výši 50% z maximální výše stanovené nařízením vlády 

d) v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské 

části Praha-Libuš měsíční odměnu za nejvyšší funkci schválenou Zastupitelstvem 

městské částsi Paha-Libušs účinností od 1. 3. 2020 takto:  

- v maximální výši stanovené nařízením vlády 

 

 

č. 5/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

jmenuje tajemnici Finančního výboru paní Janu Zapiorovou. 

 

 

č. 6/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 11. 11. 2019 do 6. 1. 

2020. 

 


