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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 27. 4. 2020 

 

 

č. 10/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí prezentaci s názvem Bytové družstvo Libuš a sdružení s MČ Praha-

Libuš - geneze, současnost a ukončení sdružení včetně odkupu pozemku, 

vypracovanou bývalým místostarostou MČ Praha-Libuš Václavem Kuthanem a 

prezentovanou na společném pracovním jednání zastupitelů MČ Praha-Libuš a 

zástupců BD Zvonička, která je součástí tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí právní stanovisko k rizikům schválení či neschválení návrhu kupní 

smlouvy ZMČ vypracované JUDr. Davidem Černým ze dne 7. 4. 2020, které je 

součástí tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí Výzvu k uzavření Kupní smlouvy od právního zástupce BD Libuš: 

Advokátní kanceláře Veverka-Kohoutová ze dne 2. 3. 2020, která je součástí tohoto 

usnesení, 

4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 8/1 o výměře 1699 m
2 

, 

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, všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, 

Bytovému družstvu Libuš, se sídlem Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 

26452677 podle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní schválené usnesením 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 34/2018 ze dne 12. 9. 2018 uzavřené dne 22. 5. 

2019,  

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

      č. 11/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje roční účetní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2019, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 12/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 13/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje  Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš 

a Písnice,  
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2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 14/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou 

K Lukám, K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 15/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice,    

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Dodatku, který je 

přílohou tohoto usnesení,  

3. bere na vědomí zvýšení mzdových nákladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2020 

v souvislosti s otevřením přípravné třídy v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, 

L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice, které budou uhrazeny z krajské rezervy 

prostředků MŠMT na rok 2020, v opačném případě pokud se tak nestane, hradí 

zřizovatel základní školy.  

 

 

č. 16/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy navýšení kódu využití území v části pozemku parc. č. 

874/1 v k.ú. Libuš z F (1,4) na K. 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 Hlavním 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. 

 

 

č. 17/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 21. 2. 2020 do 6. 4. 2020. 


