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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 5. 4. 2022 

 

 

č. 10/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí výsledky hlasování k jednotlivým návrhům k zařazení do 

Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022, 

2. schvaluje:  
a) realizaci projektu Výsadba 50 nových keřů u předzahrádek panelových domů v 

ulici K Lukám a V Rohu. Výsadba bude konzultována s Odborem životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, 

             b) realizaci projektu Pingpongový stůl v parku U Zahrádkářské kolonie. 

             Pingpongový stůl bude umístěn na místě dřevěného prvku lochneska, 

c) realizaci 1. etapy projektu Volnočasový přírodní prostor – vybudování laviček, 

lavice se stolem, výsadba stromů, keřů, překážky pro psy, koš. 

3. pověřuje ÚMČ Praha-Libuš o zajištění cenových nabídek na výstavbu volejbalového 

hřiště (povrch antuka, umělá tráva) v rámci projektu Volnočasový přírodní prostor – 

2. etapa. 

 

 

 

č. 11/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. I. schvaluje  Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Libuš a Písnice,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 12/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 13/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti BRETTON s.r.o., IČO: 4527149, Bělčická 

2841/13,141 00 Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem 

na pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice z OP/OVC na OB-C.  
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č. 14/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti na HMP o svěření pozemků parc. č. 402/28, 843/6, 843/11, 

843/17, 843/20, 844/4, 868/6, 1123/58, 1123/140, 1126/3 a 1159/6 všechny v k. ú. 

Libuš  a parc. č. 162/1, 162/2, 189/1, 189/2, 189/3, 670/5, 670/7 a  816/1 všechny v k. 

ú. Písnice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o svěření pozemků do správy 

MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

 

č. 15/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje podání žádosti na HMP o svěření pozemků parc. č. 857/4, 866/6, 888/3, 

888/5 a 1057/4 všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy do 

svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje pana místostarostu Martina Franka odesláním žádosti o svěření pozemků do 

správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

 

č. 16/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra  - 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021 a 

výsledky ověřovací ankety. 

 

č. 17/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro 

významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním 

městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými 

částmi, 

2. jmenuje v souladu s ustanovením čl. I. bodu 6 Zásad pro koordinaci pověřeným 

zástupcem městské části Praha-Libuš Ing. Pavla Macháčka, místostarostu pro oblast 

dopravy.  

 

 

č. 18/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje  Roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2021, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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č. 19/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 2/2022 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 2/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

č. 20/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

stanovuje v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněné 

místostarostce městské části Praha-Libuš Ing. Lence Koudelkové s účinností od 5. 4. 2022 

v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády.  

 

 

č. 21/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 54/2022 ze dne 14. 3. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 1/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č.1/2022,  

Změny rozpočtu v roce 2022 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

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

 

 

č. 22/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí žádost zřízené příspěvkové organizace - ZŠ s rozšířenou výukou 

jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, o změnu svého názvu na Základní 

školu Písnice,  

2. bere na vědomí výsledek ankety o změně názvu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 

L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, pořádané ÚMČ Praha-Libuš a vedením ZŠ 

s RVJ v poměru, ve které se více než ¾ žáků, rodičů a zaměstnanců školy vyjádřilo 

pro změnu názvu školy, 

3. schvaluje změnu názvu zřízené příspěvkové organizace - Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, na název 

„Základní škola Písnice“, 

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině v Základní škole s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, kterým se mění 

název školy na „Základní škola Písnice“, a je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
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5. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Dodatku č. 10 ke 

Zřizovací listině Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 

Praha 4 – Písnice. 

 

 

 

č. 23/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015044023 s 

příspěvkovou organizací Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 

00 Praha 4 – Písnice, IČO: 60437944 za účelem užívání učebny, výdejny jídla, 

sociálního zařízení a chodby, v přízemí objektu Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – 

Písnice (Klub Junior), pro adaptační skupinu pro předškolní vzdělávání dětí 

zasažených válečným konfliktem na Ukrajině,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

 

č. 24/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za rok 2021. 

 

 

č. 25/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 15. 12. 2021 do 14. 3. 

2022 

 

 


