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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 30. 11. 2020 

 

 

č. 36/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí doručenou Petici s názvem „za prodloužení nájemní smlouvy nebytových 

prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP.“ podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou předložila Mgr. Klára Mašínová. 

 

 

      č. 37/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. revokuje bod č. 2 usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 30/2020 ze dne 21. 9. 2020, 

kdy se mění subjekt Bikeclinik s.r.o na subjekt  EMAP s.r.o., 

2. souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, Praha-Písnice, 

které jsou součástí pozemku parc. č. 289/4 v k.ú. Písnice a s pronájmem pozemku parc. č. 

289/1 v k.ú. Písnice, vše ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, na dobu určitou od 1. 1. 2021 

do 30. 6. 2021, za účelem provozování prodejny, půjčovny a servisu jízdních kol a 

restaurace/kavárny, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností EMAP 

s.r.o., se sídlem: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4, IČO: 27178498 zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102264 na pronájem nebytových 

prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, Praha-Písnice, které jsou součástí pozemku parc. 

č. 289/4 v k.ú. Písnice, a pronájem pozemku parc. č. 289/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, dle 

přílohy č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy. Nájemné je stanoveno ve výši 502.988,- 

Kč/rok (tj. 41.915,66 Kč/měsíc), 

4. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 

č. 38/2020 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným místostarostou městské části Praha-Libuš: 

Martina Franka. 

 

 

 

č. 39/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí protokoly z jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo dle zákona o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) vypsáno v návaznosti na soutěž o návrh 

Rekonstrukce a přístavby ZŠ v Praze-Písnici, 

2. schvaluje výsledky jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), které bylo vypsáno v 

návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh Rekonstrukce a přístavby ZŠ v Praze-

Písnici a v souladu se závěry hodnotícího zasedání poroty,  

3. schvaluje písemnou zprávu zadavatele dle § 217 ZZVZ k zadání zakázky 

Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze-Písnici, která byla vypsána dle ZZVZ jako 
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zvláštní postup formou soutěže o návrh (§ 143 ZZVZ) s navazujícím jednacím řízením 

bez uveřejnění dle § 65 ZZVZ a souhlasí s jejím uveřejněním na profilu zadavatele, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo včetně souvisejících činností se společností Rusina 

Frei, s. r. o., IČ: 02308002, se sídlem Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 217930 za 

celkovou cenu 17 653 900 Kč s DPH,  

5. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 40/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy s paní Michaelou Růžičkovou, trvale bytem 

Jagellonská 1363/15, 130 00 Praha 3, na prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš, 

obec Praha, o výměře 28 m
2
, a parc. č. 318/6 v k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 11 

m
2
, oba

 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve výši 253.500,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 4941/39/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 41/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 42/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje odměny členům Kontrolního a Finančního výboru ZMČ z řad občanů za jejich 

činnost za období od 12/2019 do 11/2020. Souhrnná výše odměn pro členy Kontrolního 

výboru činí 4.000,- Kč, souhrnná výše odměn pro členy Finančního výboru činí 7.000,- Kč. 

Odpovědnost za rozdělení je v pravomoci předsedů příslušných výborů. 

 

 

č. 43/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

jmenuje tajemnici Finančního výboru paní Bc. Elišku Čančíkovou. 

 

 

č. 44/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 9/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 25/2020 a č. 26/2020, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 



Strana 3 (celkem 3) 

č. 45/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

pověřuje Radu městské části Praha-Libuš provedením rozpočtových opatření v měsíci 

prosinci 2020, na základě kterých bude nutné provést úpravu rozpočtu, a to navýšení 

příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická a MŠ Ke Kašně – převod části finanční prostředků 

z účelové dotace HMP na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového 

typu koronaviru. 

 

 

č. 46/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2021. 

 

 

č. 47/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 206/2020 ze dne 29. 9. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 6/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 17/2020, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

- usnesení RMČ č. 207/2020 ze dne 29. 9. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 7/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18 – č. 21/2020,  

- usnesení RMČ č. 226/2020 ze dne 26. 10. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2020 č. 8/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 22 – č. 24/2020.  

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. 48/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. ruší Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, schválený usnesením 

Zastupitelstva č. 23/2011 ze dne 22. 6. 2011 včetně změny č. 1 ze dne 22. 6. 2011 

schválené usnesením Zastupitelstva č. 21/2012 ze dne 27. 6. 2012, 

2. schvaluje novelizaci Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, nabývá 

platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 49/2020 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 7. 9. 2020 do 11. 11. 

2020. 

 

 

 


