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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 29. 6. 2021 

 

 

č. 23/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. konstatuje, že „Prověřovací a podkladová studie ZŠ Libuš“, zpracovatel UNIT 

architekti z 07/2020 je v rozporu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 

39/2018 ze dne 12. 9. 2018, 

2. považuje za nezbytné, mít na svém území plochu umožňující stavbu nové základní 

školy (ZŠ) a nové mateřské školy (MŠ) v souvislosti s předpokládaným rozvojem MČ, 

3. souhlasí s podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy ve smyslu: plocha 

vymezená pozemky parc.č. 428/5 a 428/6, oba v k.ú. Libuš a jejich bezprostředním 

okolí zakreslené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, bude změněna z 

využití SV-C (všeobecné smíšené) na VV (veřejné vybavení), 

4. nadále podporuje vznik parku na pozemcích parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10, oba v k.ú. 

Libuš a na podaném podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy na těchto 

pozemcích z využití OB-B a OB-C (čistě obytné) na ZP (zeleň parková) dle usnesení 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 398/20198 ze dne 12. 9. 2018 trvá, 

5. ukládá místostarostovi MČ Praha-Libuš Ing. Pavlu Macháčkovi předložit návrh 

změny územního plánu hl.m. Prahy na MHMP OÚR, a to jako nový podnět na změnu 

územního plánu.  

 

 

      č. 24/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2020 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 s výhradou 

nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření 

k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze 

zjištění z konečného přezkoumání hospodaření,  

- plnění rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2020 a s 

financováním: 

 s příjmy      103 695 626,09 Kč 

 s výdaji      111 057 248,22 Kč 

      – z toho: 

 kapitálovými       50 859 390,25 Kč 

 běžnými       60 197 857,97 Kč  

      s financováním       -7 361 622,13 Kč 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2020 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 630 361,75 Kč. 

2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi podat písemnou informaci o přijetí Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2020 Magistrátu hlavního města Prahy a to nejpozději do 15 dnů 

po projednání.    
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č. 25/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí 

 

- usnesení RMČ č. 97/2021 ze dne 30. 4. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 5/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 9 - č. 12/2021,  

 

- usnesení RMČ č. 144/2021 ze dne 14. 6. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 6/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 13 – č. 16/2021,  

 

- usnesení RMČ č. 145/2021 ze dne 14. 6. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 7/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 17/2021. 

 

Změny rozpočtu v roce 2021 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

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

 

 

 

č. 26/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 9/2021 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 22/2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 27/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022, 

2. schvaluje Pravidla Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 včetně 

harmonogramu a formuláře, 

3. pověřuje Ing. Pavla Macháčka, aby v rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 byla 

alokována částka 500 000,- Kč na realizaci projektů z Participativního rozpočtu. 

 

 

 

č. 28/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí  projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na 

stavební záměr „Novostavba domova pro seniory Písnice“, zpracovanou společností 

Livingstav, s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno z 06/2021, IČ: 25552325 pro 

investora BXF Písnice, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČ: 24232653 na 

pozemcích parc. č. 932/5, 932/6, 946/3, 953, 954, 957/2, 957/3, 958/1, 958/2, 922/29, 

932/4, 933/1, 934/27 všechny v k.ú. Písnice,  

2. souhlasí s umístěním veřejného  řadu kanalizace, vodovodu, plynu, přeložky vedení a  

stožárů veřejného osvětlení, přípojky silnoproudu, nové místní komunikace včetně 

odvodnění, manipulační zpevněné plochy kolem trafostanice, dvou parkovacích stání a  

vstupu  do pozemku parc. č. 932/4 v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 
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3. souhlasí se stavbou nového povrchu místní komunikace v ulici Hoštická na 

pozemcích parc. č. 932/4  a 934/27 oba v k.ú. Písnice v rozsahu dle koordinační 

situace D 3 z 04/2021 v minimální šíři 350 cm včetně vodorovného i svislého 

dopravního značení, 

4. souhlasí s připojením pozemků stavebníka na místní komunikaci v ulici Hoštická v 

rozsahu dle koordinační situace D 3 z 04/2021, 

5. souhlasí s povolením výjimky pro staveništní dopravu a dopravní obsluhu domova 

seniorů včetně návštěvníků k užívání dočasné účelové komunikace mezi ulici 

Libušská a Hoštická, 

6. upozorňuje, že v případě kácení dřevin o obvodu kmene větším než 80 cm ve výšce 

130 cm nad zemí nebo zapojených porostů dřevin o celkové ploše kácených porostů 

větší než 40 m2, je třeba požádat odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-

Libuš o vydání závazného stanoviska podle § 8 odst. 6) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 

7. upozorňuje, že prostor určený pro umístění kontejnerů na odpad musí být dostatečně 

velký i pro kontejnery na tříděný odpad, 

8. požaduje, aby během stavby byla zajištěna bezpečnost chodců a cyklistů v části ulice 

Hoštická dotčené stavbou, např. vytýčením náhradní trasy/ vybudováním provizorního 

chodníku podél stavbou dotčené části ulice Hoštická či jinou vhodnou úpravou, 

9. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš uzavřením smlouvy o poskytnutí 12 lůžek pro 

občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš za cenu dle úhradové vyhlášky dle 

Zákona č. 108/2006 Sb.  

 

 

č. 29/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje majetkoprávní vypořádání užívání části pozemku parc. č. 1001/1 v k.ú. 

Písnice formou uzavření Nájemní smlouvy s Jindřichem Haladou a Zdeňkou 

Haladovou na pronájem pozemku parc. č. 1001/39 v k.ú. Písnice, obec Praha, o 

výměře 5m
2 

(oddělen z pozemku parc.č. 1001/1 v k.ú. Písnice geometrickým plánem 

č. 1518-65/2020),
 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu stanovenou ve výši 

600,- Kč/rok, na dobu neurčitou – do převodu nemovitosti do vlastnictví nájemce na 

základě uzavřené kupní smlouvy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem 

dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jako cena obvyklá ke dni podpisu 

nájemní smlouvy, 

2. pověřuje Odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš přípravou návrhu 

smlouvy. 

 

č. 30/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015116154 s 

příspěvkovou organizací Základní škola Meteorologická, se sídlem Meteorologická 

181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 60437910, opravňující k užívání pozemků a staveb 

v k.ú. Libuš, uvedených v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku, 

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

tohoto usnesení. 

 

 

 

 



Strana 4 (celkem 4) 

č. 31/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš tyto členy: pana Bc. Michala Korbela, 

Mgr. Radka Řezanku a  Bc. Kateřinu Černou s účinností od 30. 6. 2021,  

2. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole s rozšířenou výukou 

jazyků, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice tyto členy: Mgr. Hanu 

Kendíkovou a pana Martina Franka s účinností od 30. 6. 2021. 

 

č. 32/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 a 

městské části Praha-Libuš v letech 2021 – 2025 v částech vztahujících se k městské 

části Praha-Libuš dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části 

Praha 12 a městské části Praha-Libuš v letech 2021 – 2025 v částech vztahujících se 

k městské části Praha 12 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

 

č. 33/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš za rok 2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2.   ukládá Radě MČ, aby na dotazy Kontrolního výboru reagovala nejpozději do 30 dnů 

ode dne vyhotovení zápisu z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva MČ. 

 

 

č. 34/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy s městysem Moravská Nová Ves, Nám. 

Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,  IČ 00283363 na poskytnutí daru ve výši 

200.000,- Kč na odstranění následků živelné pohromy, 

2. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 11/2021 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 24/2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 35/2021 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 6. 4. 2021 do 24. 5. 2021. 

 

 


