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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 27. 6. 2022, 28. 6. 2022 

 

 

č. 26/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření 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 starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této kupní smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a zajištění podání návrhu k příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

 

 

č. 27/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí, že zastupitelstvo Hlavního města Prahy usnesením ze dne 27. 1. 

2022 schválilo materiál k projednávání označený pod číslem Z-9930, a to Metodiku 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy včetně všech příloh (dále jen 

„Metodika“),  

2. souhlasí s použitím Metodiky v podmínkách Městské části Praha-Libuš.  

 

 

č. 28/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Připomínkování Metropolitního plánu hl. města Prahy, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka odesláním Připomínkování 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy na hlavní město Prahu do 30. 6 .2022. 

 

 

 

č. 29/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje: 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2021, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
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hospodaření a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření za 

rok 2021 

- plnění rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2021 a s 

financováním: 

 s příjmy      86 700 355,91 Kč 

 s výdaji      93 060 761,47 Kč 

      – z toho: 

 kapitálovými     24 813 959,20 Kč 

 běžnými     68 246 802,27 Kč  

        

 s financováním                  6 360 405,56 Kč 

 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2021 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši – 953 847,52 Kč. 

Hospodaření se ztrátou. 

 

2. ukládá:  

starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi podat písemnou informaci o přijetí Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2021 Magistrátu hlavního města Prahy a to nejpozději do 15 dnů 

po projednání.    

 

 

č. 30/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 92/2022 ze dne 25. 4. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 3/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 – č. 8/2022, 

- usnesení RMČ č. 113/2022 ze dne 16. 5. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 4/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 9/2022 – č. 10/2022, 

- usnesení RMČ č. 128/2022  ze dne 6. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 6/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 12/2022 – č. 16/2022, 

- usnesení RMČ č. 145/2022 ze dne 13. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 9/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 19/2022. 

 

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. 31/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 5/2022 rozpočtové 

opatření č. 11/2022,  

2. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 7/2022 rozpočtové 

opatření č. 17/2022. 
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č. 32/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli v Dotačním 

programu MČ Praha-Libuš pro rok 2022, kteří získali dotaci vyšší než 50 000,- Kč dle 

přílohy č. 1,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto smluv, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

č. 33/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí Zprávu o 1. ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022, 

2. schvaluje vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023, 

3. schvaluje Pravidla Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 včetně 

harmonogramu a formuláře, 

4. pověřuje Ing. Pavla Macháčka, aby v rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 byla 

alokována částka 500 000,- Kč na realizaci projektů z Participativního rozpočtu. 

 

 

č. 34/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí cenové nabídky na volejbalové hřiště (povrch umělá tráva) na 

pozemku parc. č. 309/9 v k.ú. Libuš v rámci realizace projektu „Volnočasový přírodní 

prostor – 2. etapa“ - Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2022, 

2. konstatuje, že výstavba volejbalového hřiště nemůže být v roce 2022 realizována, 

neboť náklady na realizaci vysoce překračují limit Participativního rozpočtu, 

3. souhlasí se změnou projektu Volnočasového přírodního prostoru tak, že na žádost 

žadatelky bude do prostoru umístěn pingpongový stůl a současně pověřuje starostu 

Mg. Jiřího Koubka podáním žádosti na MHMP o získání účelové dotace na realizaci 

Volnočasového přírodního prostoru podle výsledků hlasování v Participačním 

projektu. 

 

č. 35/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. stanovuje v souladu s ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva na příští volební období r. 2022 – 

2026 na 17 členů, 

2. ukládá tajemníkovi Ing. Jindřichovi Sochůrkovi zveřejnit počet členů zastupitelstva 

pro volební období r. 2022 – 2026 nejpozději do 2 dnů na úřední desce. 
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č. 36/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ing. Věry Dvořákové, 

nájemce bytu B 102, byt č. 14, na pana MUDr. Jana Dvořáka, bytem Na Rovinách 820/40, 

Praha 4. 

 

 

č. 37/2022 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 25. 3. 2022 do 6. 6. 2022. 

 

 


