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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 22. 6. 2020 

 

 

č. 18/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

a) bere na vědomí doručenou petici s názvem „Petice podle čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, I. park v Písnici, II. nájem 

společnosti EMAP“ podepsanou 113 obyvateli staré Písnice, kterou předložil 

zastupitel Miroslav Štancl, 

b) bere na vědomí, že starosta Jiří Koubek v roce 2014 a 2017 obeslal prodejce potravin 

s nabídkou pronájmu objektu čp. 317 v Písnici na prodejnu potravin, ale zájem ze 

strany prodejů potravin o pronájem této budovy nebyl, 

c) bere na vědomí dopisy podepsané starostou Jiřím Koubkem a zastupitelem 

Miroslavem Štanclem vybraným prodejcům potravin (Tesco expres, Žabka, COOP), 

odeslané 16. 6. 2020 a požaduje předložit závěry z jednání s potenciálními prodejci 

potravin. 

 

 

      č. 19/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí zpřesnění podnětu o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 911/1, 911/2, 911/3, 911/34, 910/1, 911/7, 

910/64, 910/63, 910/62, 910/61, 910/60, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/33 

vše v k.ú. Písnice (Náměstí Písnice),  

2. setrvává na stanovisku podle usnesení Zastupitelstva č. 60/2019 ze dne 25. 11. 2019.  

 

 

č. 20/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí již předložený návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem aktualizovaný o vyjmutí pozemků ve vlastnictví HMP 

z předloženého návrhu, tedy na pozemcích parc. č. 910/1, 943/3, 934/4, 934/6, 934/7, 

934/8 a 934/13 vše v k.ú. Písnice – (Koncepční studie bydlení a sportoviště v ulici Na 

Okruhu),  

2. odkazuje na usnesení Zastupitelstva č. 61/2019 ze dne 25. 11. 2019 v této záležitosti. 

 

 

č. 21/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s odejmutím pozemku svěřeného do správy MČ Praha-Libuš parc. č. 215 

v k.ú. Libuš, obec Praha, z důvodu potřeby pro realizaci veřejně prospěšných staveb 

„Tramvajová trať Modřany - Libuš” a „Stavba trasy metra I.D.“, za podmínky dohody 

s žadatelem (fyzickými osobami) na pořízení „Územní studie sídliště a okolí budoucí 

stanice metra D Libuš“, která je ve fázi vypořádání připomínek, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o odejmutí pozemku 

svěřeného do správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  
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č. 22/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje: 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2019 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš za 

rok 2019,  

- plnění příjmů, čerpání výdajů a financování městské části Praha-Libuš za rok 

2019: 

příjmy               123 826 773,57 Kč 

výdaje               106 111 637,93 Kč 

    z toho: 

    kapitálové                43 055 762,59 Kč 

    běžné                 63 055 875,34 Kč  

rozdíl příjmů a výdajů               17  715 135,64 Kč 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2019 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 249 368,66 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. 23/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 71/2020 ze dne 14. 4. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 1/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 1 – č. 4/2020, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení,  

- usnesení RMČ č. 74/2020 ze dne 30. 4. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 2/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 5 – č. 8/2020,  

- usnesení RMČ č. 117/2020 ze dne 25. 5. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 3/2020 provedenou rozpočtovým opatřením č. 9/2020, 

 

Změny rozpočtu v roce 2020 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 24/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

jmenuje tajemnici Kontrolního výboru paní Lucii Kopřivovou. 
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č. 25/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za rok 2019. 

 

č. 26/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš schválením závěrečného protokolu o hodnocení 

soutěžních návrhů v Architektonické soutěži na dostavbu ZŠ s RVJ v Písnici a jeho 

předložení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš přípravou Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

v intencích doporučení poroty v souladu se závěry protokolu o hodnocení nabídek, 

3. požaduje předložení návrhu podmínek Výzvy do JŘBU zastupitelstvu MČ Praha-

Libuš ke schválení. 

 

č. 27/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 14. 4. 2020 do 1. 6. 2020. 

 


