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USNESENÍ RADY ze dne 13. 6. 2022 

 

 

 

č. 139/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

nemá námitek k záměru hl. m. Prahy směnit pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 

1051 v k. ú. Točná, popř. parc. č. 376/19 a 427/27 oba v k. ú. Cholupice, obec Praha, za 

pozemky ve vlastnictví JUDr. Radima Štengla a Martina Štengla, oba trvale bytem Praha 4,  

parc. č. 1130/18 a 1130/19 oba v k. ú. Libuš a parc. č. 837/54, 844/14, 880/6, 880/16, 942/19, 

942/25, 942/26, 942/28, 942/30, 942/31, 949/14, 963/4 a 963/5 všechny v k. ú. Písnice, obec 

Praha. 

 

 

č. 140/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného ve dnech 

27. 6. – 28. 6. 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 141/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s připomínkami k Metropolitnímu plánu hl. města Prahy, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení,   

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením připomínek 

k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy k projednání na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 142/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Rezervního fondu ZŠ Meteorologická 

v částce 199 929,49 Kč,- Kč z položky 413 (Rezervní fond ze zlepšeného výsledku 

hospodaření) na financování projektu „Odborné učebny ZŠ Meteo“, 

2. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci se Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – 

Libuš pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu „Odborné 

učebny ZŠ Meteo“ ve výši  346 000,- Kč se splatností do 31. 1. 2024, 

3. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci ZŠ Meteorologická na jednání Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš. 
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č. 143/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 7/2022 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 17/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. pověřuje pana místostarostu Ing. Pavla Macháčka projednáním úpravy rozpočtu na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 144/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s úpravou rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 8/2022 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 18/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení,  

2. pověřuje pana místostarostu Ing. Pavla Macháčka projednáním úpravy rozpočtu na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 

 

č. 145/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022, č. 9/2022 provedenou 

rozpočtovým opatřením č. 19/2022, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

 

č. 146/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 8/1 o výměře 1699 

m
2 

, parc. č. 10/1 o výměře 343 m
2
 definovaného geometrickým plánem č. 1655-

22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m
2
 definovaného geometrickým plánem  č. 1666-

108/2016, všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, a to Bytovému družstvu Libuš, se sídlem 

Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26452677 za kupní cenu ve výši 

16.194.000,- Kč, stanovenou na základě znaleckých posudků Ing. Jana Fujáčka 

z listopadu 2020, tj. znaleckého posudku č. 135/3605/20 a číslo 136/3606/20, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka předložením prodeje pozemků BD Libuš 

na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.  


