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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 11. 1. 2022 

 

 

 

č. 1/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí, že Smlouva o smlouvě budoucí 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 

nebudou plněny a realizovány a budou nahrazeny nově uzavřenou Kupní smlouvou, 

2. revokuje dřívější usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Libuš 

a. 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,  

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

smlouvě budoucí kupní s Bytovým družstvem Libuš, 

c. 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 pozemku 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. schvaluje uveřejnění 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. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením záměru dle předchozích bodů 

tohoto usnesení Radě hlavního města Prahy dle podmínek vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. 
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města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a k provedení 

souvisejících kroků včetně zajištění uveřejnění záměru prodeje pozemků dle tohoto 

usnesení na úřední desce Městské části Praha-Libuš dle zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze. 

 

 

 

č. 2/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

I. schvaluje  
1. rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

rozpracovaný v přílohách č. 2a – 2g tohoto usnesení  

s objemem příjmů ve výši                                         63 486,0 tis. Kč, 

          s objemem výdajů ve výši                                         74 183,1 tis. Kč 

          s objemy  

          běžných výdajů ve výši                                             66 660,5 tis. Kč  a 

          kapitálových výdajů ve výši                                        7 522,6 tis. Kč. 

          Plánovaný schodek ve výši                       10 697,1 tis. Kč 

          je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2g) tohoto usnesení, 

           

2. závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022, kterými jsou jednotky druhového třídění dle 

třídy 1 až třídy 8 rozpočtové skladby dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, dále pak 

stanovuje jako závazné ukazatele neinvestiční příspěvky svým zřízeným 

příspěvkovým organizacím dle příloh č. 1 a č. 2e tohoto usnesení, 

  

3. zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu provedených 

jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 

 

4.   finanční plán ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2022 dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení.           

          

II. ukládá  

vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu      městské 

části Praha-Libuš na rok 2022 v souladu s platnou legislativou. 

 

 

 

 

č. 3/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2023 - 2027 dle 

přílohy tohoto usnesení,  

2. ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného střednědobého 

výhledu rozpočtu městské části Praha-Libuš pro roky 2023 - 2027 v souladu s platnou 

legislativou. 
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č. 4/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro poskytování 

programových dotací s alokací maximální částky 1.080.000,- Kč v závislosti na 

schválení rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2022 viz. příloha č. 1 tohoto 

usnesení v následujících oblastech:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60.000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 400.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 110.000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70.000,- Kč, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 programové dotační řízení MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 za těchto podmínek: 

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2022, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2022 se podávají do Odboru kanceláře 

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – 

Libuš v termínu od 28. 3. 2022 do 13. 4. 2022 do 14:00 hodin v úředních hodinách, 

blíže viz Dotační program,  

- žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři a v souladu s platnými 

pravidly pro poskytování programové dotace viz přílohy A, B, C včetně povinných 

příloh, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2022 budou hodnoceny na základě podmínek 

a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2022 

na poskytování programových dotací,  

- výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a na 

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 31. 5. 2022,  

3. schvaluje text vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  viz. příloha D, 

formuláře pro podání žádosti viz přílohy A, B, C a finanční vypořádání dotace viz 

příloha E k příloze č. 1 tohoto usnesení, 

4. jmenuje Komisi pro otevírání obálek, Komise a členy pro jednotlivé oblasti 

Dotačního programu na MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro poskytování programových 

dotací dle přílohy č. 2 usnesení, 

5. ukládá:  

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnit vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2022 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ Praha-

Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 21. 1. 2022, 

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit svolání prvního zasedání všech Komisí dle 

bodu 4. tohoto usnesení, 

6. pověřuje paní místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Dotačního 

programu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
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7. pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů 

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2022. 

 

 

 

č. 5/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela sv. 

Jakuba Staršího Praha-Kunratice, Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, 

IČ: 60433825 na rekonstrukci fary v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – Kunraticích 

ve výši 100.000,- Kč, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 6/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 314/2021 ze dne 20. 12. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2021 č. 15/2021 a č. 16/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 30/2021 

a č. 31/2021,  

- usnesení RMČ č. 315/2021 ze dne 22. 12. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2021 č. 17/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 32/2021. 

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. 7/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 

2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 8/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 15. 11. 2021 do 13. 12. 

2021. 
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č. 9/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Směnné smlouvy se společností GOLF STYLE s.r.o., IČO: 

28986415, se sídlem V Lužích 999/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, zapsanou u Městského 

soudu v Praze pod spis. zn. C 157983, na směnu pozemku parc. č. 910/300 v k.ú. 

Písnice, obec Praha, o výměře 661 m
2
, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš , 

za pozemky parc. č. 910/301 a 922/54 oba v k.ú. Písnice, obec Praha, o celkové 

výměře 661 m
2
,
 
ve vlastnictví společnosti GOLF STYLE s.r.o., definované GP č. 

1571-172/2021, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 


