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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 07. 12. 2021 

 

 

 

č. 44/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Mgr. Matějem Kadlecem za 

práce v Redakční radě časopisu U nás – historie obce a vedení kroniky MČ Praha-

Libuš,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dohody o provedení práce 

s panem Mgr. Matějem Kadlecem pro rok 2021 a 2022 do konce volebního období.  

 

 

č. 45/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí rezignaci člena Finančního výboru pana Ing. Jana Urbance ze dne 27. 

11. 2021, 

2. volí členem Finančního výboru pana JUDr. Martina Prose, Ph.D. s účinností od 7. 12. 

2021. 

 

 

č. 46/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zabezpečit dodržování Pravidel 

rozpočtového provizoria na rok 2022. 

 

 

č. 47/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí úpravu výplaty platů od měsíce prosince 2021 tak, že rozpočtové roky budou 

vždy obsahovat výplaty od prosince předcházejícího roku do listopadu aktuálního roku.  

 

 

č. 48/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

- usnesení RMČ č. 233/2021 ze dne 29.9.2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 13/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 27 - č. 28/2021  
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- usnesení RMČ č. 249/2021 ze dne 27.10.2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 14/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 29/2021 

 

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. 49/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za jejich činnost za období od 12/2020 do 11/2021 dle účasti 

členů výborů na jednáních výborů ve výši od 400,- Kč do 2.000,- Kč - viz neveřejná příloha č. 

1 tohoto usnesení. 

 

 

č. 50/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností HANAJ s.r.o., se sídlem: 

Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4 -  Modřany, IČO: 28989139, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158175, na 

prodej pozemku parc. č. 13/5 v k. ú Písnice, obec Praha, o výměře 50m
2
, ve svěřené 

správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve výši 271.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 

5036/60/2021, vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 51/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „Rekonstrukce a 

přístavba základní školy v Praze Písnici“ zpracovanou společností Rusina Frei, s.r.o. dle 

Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2020 v souladu se schválenou architektonickou studií. 

 

 

č. 52/2021 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 6. 9. 2021 do 8. 11. 2021. 


