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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 14. 2. 2023 

 

 

 

č. 1/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a 

jejich správě s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, 

IČ: 45 24 47 82, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1171 (Komisionářská smlouva), včetně otevření účtu, 

2. schvaluje převod státních dluhopisů České republiky, které jsou k datu převodu v 

obhospodařovaném portfoliu do komisionářského portfolia zřízeného na základě 

Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě, 

3. schvaluje odprodej zbylých investičních nástrojů, či jejich převod. Utržené finanční 

prostředky budou vloženy do komisionářského portfolia, 

4. schvaluje nákup státních dluhopisů (s různou dobou splatnosti a výnosu do splatnosti) 

v hodnotě odpovídající výši finančních prostředků vložených do komisionářského 

portfolia zřízeného na základě Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních 

nástrojů a jejich správě,  

5. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obhospodařování investičních 

nástrojů,  

6. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem smluvní 

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a podpisem dohody o 

ukončení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. 
 

 

č. 2/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

I. schvaluje  
a) rozpočet na rok 2023 dle přílohy č. 1, který je koncipován jako schodkový, 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2, 

c) finanční plán ekonomické činnosti na rok 2023 dle přílohy č. 3, 

II. schvaluje  

1.  zmocnění Rady MČ Praha-Libuš ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 

131/2000 Sb. § 89 odst. (1), písm. h) a § 94 odst. (2), písm. h) k provádění 

rozpočtových opatření na rok 2023 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.; 

- v jednotlivých případech do výše 600.000, - Kč (bez možnosti navýšení nebo 

snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš), 

- v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP 

bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů 

MČ Praha-Libuš, (popřípadě vratky), 

 

 

 

 



Strana 2 (celkem 4) 

 

III. ukládá  

1. Radě městské části Praha-Libuš  

- informovat o rozpočtových opatřeních Zastupitelstvo městské části Praha-

Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání 

- provést rozpis rozpočtu na rok 2023 v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu městské části Praha-

Libuš na rok 2023 v souladu s platnou legislativou. 

 

 

č. 3/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2024 do roku 2028 dle přílohy,  

2. ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného střednědobého 

výhledu rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2024 - 2028 v souladu s platnou 

legislativou.  

 

 

č. 4/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

stanovuje  
I. měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

            ode dne přijetí usnesení takto: 

1. místostarosta: 21 499,- Kč (50 % maximální výše odměny), 

2. předseda výborů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 4 777,- Kč (100 % maximální výše 

odměny), 

3. předseda komise Rady MČ Praha-Libuš: 4 777,- Kč (100 % maximální výše odměny), 

4. člen výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 3 981,- Kč (100 % maximální výše 

odměny), 

5. člen komise Rady MČ Praha-Libuš: 2 388,- Kč,  

6. člen Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 2 388,- Kč (100 % maximální výše odměny), 

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. 415/2022 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů,  

II. měsíční odměnu předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ode dne přijetí 

            usnesení ve výši 2.389,- Kč. 
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č. 5/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

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

Dotačního programu na MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových 

dotací dle přílohy č. 1 usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit svolání prvního zasedání všech Komisí 

dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

 

č. 6/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s odejmutím pozemku parc. č. 319 v k. ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené 

správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. odesláním žádosti o odejmutí 

pozemku ze svěřené správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

 

 

č. 7/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy kupní se společností Rezidence Měcholupy s.r.o., se 

sídlem: Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČO: 27589048, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp. zn. C 117327, na koupi pozemků 

parc. č. 1123/1, 1123/43, 1123/46 a 1123/114 všechny v k.ú. Libuš včetně staveb 

komunikace, parkovacích stání, odvodnění a chodníků, ve vlastnictví společnosti 

Rezidence Měcholupy s.r.o. za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, 

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou Ph.D., podpisem Smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 8/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Milana Franze, nájemce 

bytu B 304, byt č. 23, ulice Libušská, Praha 4, na manžele Kláru Hnikovou, ulice Na Jezerce, 

Praha 4, a Michala Hnika, ulice Danielova, Praha 9. 
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č. 9/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 
bere na vědomí: 

- usnesení RMČ č. 256/2022 ze dne 5.12.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 

č. 18/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 37/2022, 

- usnesení RMČ č. 263/2022 ze dne 12.12.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 

2022 č. 19/2022 provedenou  rozpočtovými opatřeními č. 38/2022 – č. 39/2022, 

- usnesení RMČ č. 283/2022 ze dne 28.12.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 

2022 č. 20/2022, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 40/2022 – č. 42/2022. 

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. 10/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
 

schvaluje pro rok 2023 odpuštění navýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace za rok 

2022 ve výši 15,1% pro společnost KOUTECKÝ, s.r.o., a společnost Zdravotnická Asistenční 

Služba Praha, z.s. 
 

 

č. 11/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
 

schvaluje navýšení tarifu T1 (nižší tarif) dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území 

hl. m. Prahy, včetně příloh, schválené Zastupitelstvem Hlavního města Prahy usnesením ze 

dne 27. 1. 2022 pod číslem Z-9930 (dále jen „Metodika“) pro stavební záměry nevyžadující 

změnu územního plánu (příloha č. 9 Metodiky) na částku 1.000,- Kč/m2  HPP. 
 

 

č. 12/2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 
1.   bere na vědomí rezignaci člena Finančního výboru Mgr. Matěje Kadlece, 

2. volí členku Finančního výboru paní Martinu Stevens.  

 

 

 

č. 13/2023 

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 5. 12. 2022 do 23. 1. 

2023. 


