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USNESENÍ RADY ze dne 3. 1. 2022 

 

 

 

č. 1/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí, aby Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi Městskou 

částí Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš dne 22. 5. 2019 a Kupní smlouva 

uzavřená mezi Městskou částí Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš dne 18. 5. 

2020 nebyly plněny a realizovány a byly nahrazeny nově uzavřenou Kupní smlouvou, 

2. souhlasí s revokací dřívějších usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Libuš  

 č. 33/2018 ze dne 12. 9. 2018, kterým byla schválena prodejní cena 

pozemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m², definovaný geometrickým plánem 

č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m², definovaný geometrickým 

č. 1666-108/2016, parc. č. 8/1 o výměře 1699 m², všechny v k. ú. Libuš 

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

Libuš, IČO: 26452677 a to dle znaleckého posudku pana Ing. Jana Beneše, 

ve výši 7.922.500,- Kč,  

 č. 34/2018 ze dne 12. 9. 2018, kterým byla schváleno uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní s Bytovým družstvem Libuš 

 č. 10/2020 ze dne 27. 4. 2020, kterým bylo schváleno uzavření Kupní 

smlouvy s Bytovým družstvem Libuš 

3. souhlasí s předložením nového záměru prodeje pozemků Bytovému družstvu Libuš se 

sídlem Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26452677: 

a) parc. č. 10/1, v katastrálním území Libuš, zahrada, o výměře 343 m², 

definovaného geometrickým plánem č. 1655-22/2016 za kupní cenu ve výši 

1.752.730,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku Ing. Jana Fujáčka č. 

136/3606/20 ze dne 20. 11. 2020;   

b) parc. č. 12, v katastrálním území Libuš, ostatní plocha – manipulační plocha o 

výměře 1127 m², definovaného geometrickým plánem č. 1666-108/2016 za 

kupní cenu ve výši 5.758.970,- Kč, stanovenou dle znaleckého posudku Ing. 

Jana Fujáčka č. 136/3606/20 ze dne 20. 11. 2020; 

c) parc. č. 8/1, v katastrálním území Libuš, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

1699 m² za kupní cenu ve výši 8.682.000,- Kč, stanovenou dle znaleckého 

posudku Ing. Jana Fujáčka č. 135/3605/20 ze dne 19. 11. 2020;  

a to Radě hlavního města Prahy dle podmínek § 18 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. 

města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 

4. bere na vědomí, že současně s Kupní smlouvou bude dle bodu výše současně 

předložena i Zástavní smlouva s úvěrující bankou, když předmětem zástavy budou 

v tomto usnesení definované pozemky a výše zástavou zajištěného úvěru poskytnutého 

Bytovému družstvu Libuš za účelem koupě těchto pozemků nepřekročí v tomto 

usnesení uvedenou kupní cenu, 

5. souhlasí s uveřejněním záměru prodeje pozemků dle tohoto usnesení a dle pravidel 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a to po řádném provedení postupu dle 

§ 18 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města 

Prahy, 

6. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit záměr na prodej pozemků 

Bytovému družstvu Libuš na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
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č. 2/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí odůvodněnou žádost ředitelky MŠ K Lukám, K Lukám 664, Praha 4 – 

Libuš k přijetí jednoho dítěte s trvalým bydlištěm mimo školský obvod do mateřské 

školy, specifikované v neveřejné příloze důvodové zprávy, 

2. souhlasí s udělením výjimky z odstavce č. 1. bodu č. 1 usnesení Rady městské části 

Praha-Libuš č. 64/2021 ze dne 15. 3. 2021, tj. z kritérií pro přijetí dětí do mateřských 

škol zřízených městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2021/2022, 

3. ukládá ředitelce MŠ K Lukám zajistit přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v souladu s platnou legislativou v co možná nejkratším termínu.  

 

 

č. 3/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 11. 1. 

2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

č. 4/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. revokuje neveřejnou přílohu č. 1 usnesení Rady městské části Praha-Libuš 

č. 299/2021 ze dne 13. 12. 2021 na základě novelizovaného Nařízení vlády ČR 

č. 231/2021 ze dne 29. 12. 2021, 

2. pověřuje paní místostarostku MČ Praha-Libuš Ing. Lenku Koudelkovou podpisem 

platových výměrů, které jsou neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

 


