Zastupitelstvo 12. 02. 2014

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise,
schválení programu.
Pan starosta zahájil 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2014. Zkonstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, v tento čas bylo
přítomno 12 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné.
Pan starosta upozornil přítomné občany, že zasedání Zastupitelstva postupuje dle zákona o hl.
m. Praze a jednacím řádem MČ. V bodě interpelace občanů jsou řešeny jiné záležitosti, než
jsou navrženy body v programu. K jednotlivým bodům občané mají právo vstoupit 3x krát. 1.
výstup je omezen v době trvání 1 – 5 minut, 2. a 3. výstup je omezen 3 minutami. Vždy byl
občanům dán prostor k vyjádření se. Pokud se budou občané vyjadřovat věcně a slušně, nikdo
nebude ve svém projevu krácen.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Pilařová, MBA, Mgr. Řezanka, p. Hnaťuk, p. Štajner
Nepřítomni: nikdo
Jako ověřovatele zápisu požádal p. Mráze a Ing. Řezáče, oba projevili souhlas.
Hlasováno: 10-0-2
Příchod MUDr. Procházková 18.05 hodin. Počet zastupitelů 13.
Do návrhové komise požádal Ing. Koudelkovou, Mgr. Šťovíčkovou a Mgr. Kuthana všichni
projevily souhlas.
Hlasováno: 12-0-1
Pan starosta navrhl zařazení Tisku Z 013 – Zánik mandátu p. Michala Hnaťuka z důvodu
ztráty volitelnosti. Od 14. 1. 2014 nemá trvalý pobyt na území městské části. Bod bude
zařazen jako poslední, po bodě - Zpráva o činnosti rady.
Všichni členové obdrželi navržený program, pan starosta se tázal přítomných, jestli má někdo
k takto předloženému návrhu programu připomínky.
Hlasováno: 13-0-0.
Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto
upraveném programu:
Program:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu
2. Interpelace občanů
3. Volba člena Kontrolního výboru
4. Územní řízení na stavbu „Bytový dům Písnice“ – parc. č. 910/86 a 910/66, k. ú. Písnice,
ulice Ke Kurtům – investor TADAINVEST s.r.o.
5. Vyjádření k návrhu na změnu platného územního plánu Hlavního města Prahy – jde o
pozemky parc.č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8 všechny v k. ú. Písnice – požadovaná změna
z ZMK (zeleň městská) na OB-A (čistě obytné s kódem míry využití území A)
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6. Vyjádření k návrhům na změny platného územního plánu Hlavního města Prahy. Pozemek
parc.č. 873/82 v k. ú. Libuš: požadovaná změna z DH (plochy a zařízení hromadné
dopravy osob, parkoviště P+R), OV (všeobecně obytné), ZP (parky) a SV (všeobecně
smíšené), na ZMK (zeleň městská), pozemek parc.č. 286/1 v k.ú. Libuš: požadovaná
změna ze ZP (parky) na OB (čistě obytné), pozemky parc.č 888/3, 888/5 a 1057/4 v k.ú.
Libuš požadovaná změna ze ZP (parky) na OB (čistě obytné)
7. Rozpočtová změna č. 4 v r. 2013
8. Návrh rozpočtu na rok 2014
9. Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš
pro rok 2014
10.Finanční dar členkám výboru Klubu Senior za práci v roce 2013
11. Prodej části pozemku parc. č. 557/43, v k. ú. Libuš, pro „Společenství Na Domovině
692/18“ se sídlem Na Domovině 692/18, 142 00 Praha 4 – Libuš
12.Převod členství v Bytovém družstvu Libuš
13.Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha–Libuš za rok 2013.
14.Zpráva o činnosti Rady
15.Zánik mandátu p. Michala Hnaťuka z důvodu ztráty volitelnosti
16.Různé
17. Závěr
Hlasováno: 13-0-0

K bodu 2 - Interpelace občanů
Nikdo z přítomných občanů neprojevil přání promluvit, proto pan starosta přešel rovnou
k dalšímu bodu.

K bodu 3 – Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ PrahaLibuš (TISK Z 001)
Ing. Herc uvedl, po úmrtí ing. Mohyly v měsíci červenci roku 2013 byl počet členů
Kontrolního výboru sudý. Z tohoto důvodu navrhl jako nového člena KV pana Josefa Součka,
bytem Na Šejdru 786/29, 142 009 Praha 4 – Libuš.
p. Josef Souček se krátce představil zastupitelům a občanům.
PaedDr. Adámková potvrdila výbornou spolupráci a uvedla, že pan Souček bude přínos pro
MČ.
Pan starosta poděkoval panu Součkovi za představení, ukončil rozpravu k tomuto bodu a
požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
volí členem Kontrolního výboru pana Josefa Součka, bytem Na Šejdru 786/29, 142 00 Praha
4 – Libuš s účinností od 12. února 2014.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 1/2014.
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K bodu 4 – Územní řízení na stavbu „Bytový dům Písnice“ – parc. č. 910/86
a 910/66, k. ú. Písnice, ulice Ke Kurtům – investor TADAINVEST s.r.o.
(TISK Z 002)
Začátkem dubna 2013 byla podána žádost Ing. arch. Petrem Mazáčkem, jednatelem
společnosti Mazáček Group s.r.o., Meteorologická 987/23, 142 00 Praha 4 – Libuš o
stanovisko pro územní řízení ke stavbě bytového domu Písnice, při ulici Ke Kurtům a U
Bazénu, na pozemcích parc.č. 910/66 a 910/86 v k. ú. Písnice.
Bytový dům: 33 bytových jednotek a 2 prodejny – 91 bydlících a 5 zaměstnanců, výstavba na
2 roky. Požadavek 37 stání, v objektu je 28 PS a na povrchu 14 PS.
Vzhledem k tomu, že odbor výstavby Ú MČ Praha 12 vydal vyjádření s nesouhlasem s touto
stavbou (nedodržení odstupových vzdáleností), poslala MČ projektantovi dopis, že
považujeme žádost o posouzení projektu za bezpředmětnou.
Následně jsme obdrželi opravený projekt.
Z důvodu odborného posouzení dokumentace z hlediska dopravy bylo objednáno vypracování
posudku dopravního řešení stavby „Bytový dům Písnice“ firmou DIPRO, spol. s r.o.
Zpracovatel posudku Ing. Jiřík se také zúčastnil veřejného projednání této stavby v Klubu
Junior dne 17. 7. 2013.
Podle odborného posudku a připomínek, které zazněly na veřejném projednání, bylo
projednáno na Radě 21. 8. 2013 a přijato nesouhlasné usnesení č. 201/2013 – pouze z hlediska
dopravy a odpadů (životního prostředí).
Na základě objednávky MČ z 2. 8. 2013 byla vypracována akustická studie fi ATEM atelier
ekologických modelů.
Akustická studie se skládá z 2 částí – pro fázi provozu (posouzení stávající akustické situace vliv okolního hluku na novostavbu BD a vliv novostavby BD na okolí) a pro fázi výstavby
(vč. návrhu opatření pro ochranu okolních domů před hlukem ze stavby).
Vyhodnocena etapa, která bude mít nejméně příznivý dopad. Výchozí stav: hygienické limity
splněny. Po zprovoznění dojde k nárůstu akustické zátěže, což je ale dáno nízkou výchozí
akustickou zátěží. Limity nebudou překročeny.
Hluk z dopravy: nutná dodatečná protihluková opatření (u ramp - vjezd do podzemních garáží
- překrytí garážové rampy).
Hluk z výstavby: nejhorší bude 1. etapa - zemní práce - dojde bez dodatečných
protihlukových opatření k překročení hygienického limitu na fasádách nejbližších budov navržena instalace hrazení, clony a mobilní protihlukové zábrany.
Asi nejdůležitější: pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí
plánovaného bytového komplexu jsou navržena následující opatření:
obyvatele v předstihu seznámit s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. Na vnějším
ohrazení stavby uvádět kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit
své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, provádění
hlučných operací o víkendech, svátcích, v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách
apod.). Nápravu zjednat ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení
zvláště hlučné práce provádět mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
řezání dřeva na bednění pro betonáž provádět mimo prostor staveniště
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hlučné práce uvnitř budovy provádět až po uzavření obvodového pláště
během hlučných operací zajistit dostatečně dlouhé přestávky tak, aby obyvatelé okolních
budov měli možnost větrání obytných místností
pro ochranu parteru a nejbližší chráněné zástavby osadit při hranici staveniště neprůhledné
hrazení z pevných prvků o minimální výšce 3 m, používat mobilní protihlukové clony
v blízkosti vrtné soupravy o výšce 2 m
využívat stroje v dobrém technickém stavu
Pozn.: výše uvedené ale není řešeno v dokumentaci pro územní řízení!
Z hlediska projektu je podmínkou zakrytí rampy podzemních garáží.
Dominantní vliv na akustickou situaci v lokalitě má provoz v Libušské ulici.
Hygienický limit s korekcí pro starou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB v noci) nebude v blízkosti
záměru překročen. Stejně tak hygienické limity pro příslušné třídy komunikací jsou v území
splněny.
Nejvyšší nárůst akustické zátěže bude u domu U Bazénu 489/3 (to je ten nižší vedle).
Nesouhlas byl rozšířen usnesením Rady č. 245/2013 ze dne 17. 10. 2013.
Nyní bylo zahájeno územní řízení s tím, že proběhne ústní jednání 11. 2. 2014 a tam lze
nejpozději uplatnit námitky účastníka řízení.
Dokumentace má stále datum duben 2013, ale byla rozšířena a doplněna. Vlastní stavební
objekt se nemění, pouze parapetní desky u francouzských oken mají být přisunuty až na
fasádu.
Je doplněn souhlas ČEZ s plynovou přípojkou do jejich pozemku, souhlas ELTODO,
souhlasy správců sítí.
U Souhrnné zprávy byl vytvořen: dodatek č.1 - řešení likvidace sněhu z prosklené střechy,
budou 2 etapy výstavby (1. výkopové práce a 1.PP, 2. nadzemní část s jeřábem do v.35 m),
dodatek č.2 – přeložka kabelu UPC.
EIA nemusí být – OŽP MHMP 2. 5. 2103 (stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení).
V suterénu bude umožněn kryt CO.
Rampa s výjezdem jen na sever.
Podle výkresu jsou kontejnery na odpad mezi domem a parkováním na terénu.
Povolení připojení na komunikaci od OŽPD Ú MČ Praha 12.
Rada MČ projednala dne 3. 2. 2014 a přijala usnesení č. 26/2014.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.

Pan starosta uvedl, že doposud byl na zastupitelstvo předkládán projekt Hercesa, protože si
zastupitelé z roku 2009 vyžádali rozhodovat v této záležitosti. Ale projekt „Bytový dům
Písnice“ považuje za tak alarmující výstavbu, že jej raději zařadil jako bod do programu. Na
toto téma bylo uskutečněno jednání v Klubu Junior v loňském roce, veřejné jednání mělo
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velký ohlas. Letos se budou konat komunální volby a chce, aby všichni zastupitelé byly
s tímto projektem seznámení, aby byla zachována maximální kontinuita rozhodování v zájmu
občanů. Dále uvedl, že do dnešního dne 12. 2. 2014 měla městská část možnost vznášet své
připomínky. Rada MČ se tímto také zabývala a výsledek je předložené dlouhé usnesení –
včetně všech námitek MČ.

Pan starosta vznesl dotaz, zda májí zastupitelé připomínku k předloženému usnesení.

Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku.

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 26/2014 ze dne 3. 2. 2014, které
bylo podáno v řádném termínu jako námitka k územnímu řízení na stavbu „Bytový dům
Písnice, č. parc. 910/86 a 910/66, kat. území Písnice, Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“.
Námitka účastníka řízení MČ Praha-Libuš je následující:
Rada MČ Praha-Libuš
A. nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Bytový dům Písnice, č. parc.
910/86 a 910/66, kat. území Písnice, Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“ dle předloženého
projektu Ing. arch. Petra Mazáčka ze společnosti MAZÁČEK GROUP, s.r.o.,
Meteorologická 987/23, Praha 4 – Libuš z dubna 2013 z níže uvedených důvodů:
Předložená projektová dokumentace obsahuje z hlediska dopravního řešení značné
množství nedostatků:
- Z PD není zřejmý způsob řešení vjezdu a výjezdu na pozemek (na rampu) z
parkoviště v ulici Ke Kurtům, není doložen sklon navržené rampy do 1. PP a
způsob jejího napojení na komunikaci, popis navrženého chodníkového přejezdu je
nedostatečný.
- Není zřejmá poloha a druh zřizovaných (resp. údajně stávajících) 6 parkovacích
stání v ul. Ke Kurtům, reálně zde dnes parkuje výrazně více vozidel.
- Nejsou doloženy rozhledové poměry pro nově zřizovaný vjezd z parkoviště v ulici
Ke Kurtům, podle kterých lze stanovit, kde může být nejblíže k vjezdu umístěno
parkovací místo.
- Zcela chybí návrh dopravního značení v ulici Ke Kurtům a U Bazénu, který je
rámcově potřebný k pochopení navrhovaného stavu.
- PD je z hlediska dopravního řešení ulice U Bazénu zcela nedostatečná, není
zřejmé, jak je řešena kolize navržených 14 kolmých parkovacích stání u nového
BD se stávajícím podélným parkováním na severní straně ul. U Bazénu.
- V PD je navrženo nebezpečné a zcela neakceptovatelné umístění parkovacích stání
u přechodu pro chodce v ul. U Bazénu, vozidla by vyjížděla do prostoru přechodu
pro chodce.
- Není doložen způsob řešení chodníkového přejezdu k novým stáním v ul. U Bazénu
a způsob pohybu chodců podél stání, zejména pak pohyb osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
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V situaci půdorysu 1. PP – garáž chybí kóty rozměrů stání, rozměry byly proto
orientačně odměřeny z výkresu a bylo zjištěno, že bez výhrad vyhovuje pouze 10 ks
z 28 ks stání. Stání č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 – 27 vykazují
rozměrové závady vůči normě nebo vůči průjezdu vlečnou křivkou návrhového
vozidla.
Navržený vjezd a výjezd do garáží v ulici Ke Kurtům a umístění 14 parkovacích
stání na povrchu u ulice U Bazénu vyvolá snížení počtu (počet není vyčíslen)
stávajících parkovacích stání v těchto ulicích. Rušení parkovacích míst bez
náhrady je v lokalitě sídliště nepřijatelné.
Navržený počet parkovacích stání pro bytové jednotky a nebytové prostory
neodpovídá reálným nárokům na dopravu v klidu. Výstavbou bytového domu dojde
k výraznému zhoršení situace týkající se dopravy v klidu v přilehlých ulicích U
Bazénu, Ke Kurtům a Na Okruhu, která je již nyní kritická.
PD neobsahuje odpovídající řešení dopravy během výstavby, zejména pak dopravy
v klidu a staveništní dopravu, není zřejmé jaké veřejné prostranství a jaké
komunikace se použijí pro staveniště, jak bude omezena doprava a kolik
parkovacích míst nebude možné užívat. Lze předpokládat, že provádění výstavby
bytového domu způsobí snížení počtu parkovacích stání pro rezidenty stávající
zástavby, tento vliv by měl být v dokumentaci vyčíslen a v případě potřeby
navrženo umístění náhradních parkovacích míst.
V PD se uvádí, že „pro objekty v sousedství stavby bude zřízena provozní panelová
komunikace, viz situace, takto bude zaručen přejezd k okolním objektům“. V
dodané dokumentaci však není žádným způsobem doložena poloha zmíněné
panelové komunikace.
Z PD není zřejmý způsob vyvážení odpadu (pohyb a místo zastavení vozidla pro
svoz odpadu) z kontejnerů určených pro nový objekt a umístěných u navržených
parkovacích stání u ul. U Bazénu.
Investor v PD neuvádí, zda budou stavbou dotčená stávající kontejnerová stání.
Současné stání kontejnerů na směsný odpad je v ulici Ke Kurtům na pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy, druhé stání na tříděný odpad je na pozemku investora.
PD neřeší umístění stávajících kontejnerů na směsný a tříděný odpad v ulici Ke
Kurtům během výstavby.
Navržená rampa podzemních garáží není zakryta a provoz na ní bude rušit hlukem
sousední objekty.

B. požaduje:
- Doplnit a dořešit veškeré zjištěné výše uvedené nedostatky v PD.
- Provést průzkum stávající dopravy v klidu v lokalitě, přesně vyčíslit úbytek
parkovacích míst vynucených stavbou a všechna rušená parkovací místa na
komunikaci a na parkovišti nahradit novými veřejnými parkovacími místy přímo v
lokalitě stavby, tedy např. na pozemku investora.
- Navýšení počtu parkovacích míst pro nový objekt o 25 % nad rámec vyhlášky hl.m.
Prahy č. 26/1999 Sb., o OTP na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů a to z důvodu reálných problémů s implementací nové výstavby do
stávajících bytových bloků (nové domy generují více dopravy, než vychází
výpočtem dle OTP).
- Zachovat přechod pro chodce v ulici U Bazénu, nový stav musí dodržet ustanovení
příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, zejména v otázkách umístění
nejbližších parkovacích stání a pohybu osob s omezenou schopností orientace.
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Do stavebního záměru zahrnout kompletní rekonstrukci stávajícího chodníku podél
pozemků parc.č. 910/86 a 910/66 oba v k.ú. Písnice.
Popsat a doložit v situaci organizaci dopravy v ul. Ke Kurtům a U Bazénu během
výstavby bytového domu, upřesnit jaká veřejná prostranství budou užívána během
výstavby.
Popsat a doložit v situaci vliv na parkovací stání pro stávající rezidenty během
stavby, vyčíslit vliv na parkovací kapacity, navrhnout a zajistit umístění
náhradních parkovacích stání po dobu výstavby.
Staveništní doprava musí být vedena z Kunratické spojky ulicí Libušskou, Na
Okruhu a Ke Kurtům. Staveništní doprava nesmí být vedena ulicí Libušskou přes
zastavěné části Libuše a Písnice.
Doložit pohyb vozidel pro odvoz komunálního odpadu vyvážejících kontejnery na
odpad zřizované na novém místě pro nový objekt.
Doložit pohyb a průjezdnost vozidel Záchranného hasičského sboru.
Na základě připomínek občanů vznesených na veřejném projednání požadujeme
doložit nárůst dopravy v pohybu způsobený novým objektem. Jedná se o dopravu v
ulici U Bazénu a na křižovatce ulic U Bazénu a Libušská, tato neřízená křižovatka
je ovlivněna přilehlým přechodem pro chodce řízeným SSZ. Je zapotřebí provést
sčítání dopravy ve stávajícím stavu, výpočet nárůstu dopravy z BD Písnice a
kapacitní posouzení křižovatky ve stavu po stavbě BD Písnice.
Zachování stávajícího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad s předpokladem
rozšíření stání pro nové kontejnery z důvodu nárůstu obyvatel na pozemku
investora.
Kontejnerová stání na směsný odpad pro nový BD musí umožňovat uložení
dostatečného množství kontejnerů v souladu s platnou legislativou.
Po celou dobu stavby musí být umožněn přístup veřejnosti ke kontejnerům na
stávajícím místě.
Vyřešit zakrytí rampy podzemních garáží tak, aby nebyly sousední objekty rušeny
hlukem.

Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 2/2014.

K bodu 5 - Vyjádření k návrhu na změnu platného územního plánu
Hlavního města Prahy – jde o pozemky parc. č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8
všechny v k. ú. Písnice – požadovaná změna z ZMK (zeleň městská) na OBA (čistě obytné s kódem míry využití území A) (TISK Z 003)
Žadatel: Mgr. Silvie Georgievová, na základě plných mocí od manželů Třískových, p.
Dvořáka a p. Kubišty
Místo: pozemkové parcely parc.č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8, k.ú. Písnice.
Lokalita Vrtilka, západně od potoka. Rozparcelováno na stavební parcely
Územní plán: stav: ZMK (zeleň městská a krajinná)
Návrh: OB-A (čistě obytné s kódem míry využití území A).
Dopravně je třeba provázat z ulicí Velká Lada.
Pozemky parc.č.
50/2 – Kubišta, Dvořák
50/5 - Třískovi
50/6 – Kubišta, Dvořák
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50/7 – Kubišta, Dvořák
50/8 – Kubišta, Dvořák
Před platností současného UP v roce 1998 bylo stavebním úřadem rozhodnuto o
parcelací (de facto Rozhodnutí o rozdělení pozemku na stavební parcely).
Zastupitelstvo MČ vyjádřilo s totožnou žádostí souhlas svým usnesením č. 43/2002 ze dne
22. 5. 2002.
V roce 2006 bylo znovu požádáno o tuto změnu. Rada MČ přijala usnesení č. 126/2006 ze
dne 20. 6. 2006, kterým pověřila pana starostu Petra Mráze postoupením podnětu pořizovateli
územního plánu spolu s platným usnesením Zastupitelstva č. 43/2002 ze dne 22. 5. 2002.
Následně bylo zapracováno do konceptu územního plánu (který byl ale novým vedením
Hlavního města Prahy zrušen).
KUP vyslovila s předloženým návrhem souhlas dne 9. 12. 2013.
S navrhovanou změnou zásadně nesouhlasí bezprostřední sousedé.
Navrhujeme s předloženou změnou územního plánu souhlasit s upozorněním na jediné
možné napojení na veřejné komunikace.
Pan starosta uvedl, že do loňského roku bylo možno vznášet náměty na změnu územního
plánu. Upozornil, že o tomto nerozhoduje MČ, ale hl. m. Prahy. Proto MČ tento požadavek
postoupila na příslušný Odbor MHMP. Nyní je rozhodující, aby zastupitelé přijali usnesení.
Pokud by usnesení dnes nebylo přijato, městská část by byla vyzvána MHMP, aby nějaké
stanovisko k dané záležitosti přijala. Dále upozornil, že v materiálech není přiloženo
stanovisko Rady MČ, které plánovalo se zabývat tímto bodem 3. 2. 2014. Uvedl, že radní byli
požádáni paní Georgievovou o stažení bodu z programu. Ale materiál byl již připraven na
program zastupitelstva. Dle jeho názoru, stažení bodu by byl zbytečný mezikrok, mohou zde
zaznít připomínky přímo na jednání. Dále uvedl, že toto téma bylo řešeno několik let a
zastupitelstvo se k dané žádosti již vyjadřovalo 2x krát.
Ing. Macháček okomentoval materiál a prezentací promítanou z dataprojektu, představil širší
vztahy a vývoj v čase.
p. Mráz vznesl dotaz, kdo bude financovat vybudování komunikace v ul. Velká Lada.
Ing. Macháček uvedl, že financovat komunikaci bude investor. Dále uvedl, že projekt Velká
Lada – výstavba 20 RD, probíhá jednání ohledně toho, jak výstavba bude probíhat, včetně
zvelebení ul. K Vrtilce od ul. Konečná. Investoři tuto podmínku kupovali od původních
vlastníků, věděli o tom. Členové rady na svém rozhodnutí (vybudování komunikace) trvají.
p. Georgievová požádala předkladatele, Ing. Macháčka o znovu otevření prezentace včetně
ukázání map k dané lokalitě a okomentovala: Poděkovala za možnost vystoupení a představila
žadatele – majitele pozemku – p. Kubišta, p. Dvořák a p. Tříska. Ti žádají o změnu územního
plánu 16 let. Z důvodů, že během této doby proběhlo mnoho změn, až nyní je dané území
stabilizované. Nyní předložila požadavek paní Cetlerové z MHMP. Uvedla, že se jedná o 4
pozemky, které byly rozděleny, schváleny MČ i Odborem výstavby, Praha 12. Žadatelé mají
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ve svém vlastnictví i účelovou komunikaci. Ta spojuje uvedené 4 parcely. Souhlasí
s dopravním napojením ze západní strany. Upozornila, že žadatelé si uhradili napojení na
komunikaci a nedochází zde k zatížení krajiny. Biokoridor se nedotýká ani jednoho
z pozemků. Nyní jen čekají, až budou moct řádně postavit rodinné domy. Na rozdíl od
ostatních, kteří si své domy postavili „ na černo“ a poté jim byly domy zkolaudovány. Dále
uvedla, pokud městská část přijme usnesení, právně vzato námitky budou směřovány na
Odbor výstavby, Praha 12. V případě jakýchkoliv dotazů je připravena na vše odpověď.
Poděkovala za možnost vystoupení.
Ing. Řezáč vznesl dotaz, jak jsou RD napojeny.
Ing. Macháček vysvětlil, územní plán má svou úroveň přesnosti a biokoridor opravdu
nezasahuje do pozemků. Neví o tom, že by městská část v roce 1998 dávala souhlas, ale
souhlas, o kterém hovořila p. Georgeivovoá tehdy vydal Odbor výstavby, Praha 12, která
souhlasila s rozdělením pozemků na 4 parcely – to je rozdíl. Tvrzení, že občané si na
pozemcích vybudovali stavby „na černo“ neví, nyní jsou to zkolaudované domy, a proto není
důvod více toto řešit.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. souhlasí s předloženým návrhem na změnu platného územního plánu Hlavního města
Prahy na pozemcích parc. č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8, všechny v k. ú. Písnice.
Navržená změna je z ZMK (zeleň městská a krajinná) na OB-A (čistě obytné s kódem
míry využití území A),
2. důrazně upozorňuje žadatele, že případné napojení lokality na veřejné komunikace je
možné pouze ze západu z ulice Velká Lada (pozemky parc. č. 52/1 a 52/2), napojení
od východu z ulice K Vrtilce není možné, na pozemku parc. č. 978/7 je umístěn ÚSES.
Hlasováno: 9-0-4 a bylo přijato usnesení č. 3/2014.

K bodu 6 – Vyjádření k návrhům na změny platného územního plánu
Hlavního města Prahy. Pozemek parc. č. 873/82 v k. ú. Libuš: požadovaná
změna z DH (plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R),
OV(všeobecně obytné), ZP (parky) a SV(všeobecně smíšené), na ZMK
(zeleň městská), pozemek parc.č. 286/1 v k.ú. Libuš: požadovaná změna ze
ZP (parky) na OB (čistě obytné) (TISK Z 004 A)
ŽÁDOST O ZMĚNU UP:
Žadatelé:
Ing. Kula, L. Myslíková, M. Nováková, F. Tylinger a Ing. Ungrová.
Místo: pozemková parcela č. 873/82 a pozemková parcela 286/1, obě v lokalitě u budoucí
stanice metra Libuš (a konečné tramvaje), parcely 888/3, 888/5 a 1057/4 jsou jižně od
revitalizovaného parku U zahrádkářské kolonie.
Územní plán:
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Parc.č.:
stav:
873/82 – SV, DH, OV, ZP
286/1 - ZP
Oba v k.ú. Libuš

návrh:
celé ZMK
OB

Pozn:
SV – všeobecně smíšené
DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R
OV – všeobecně obytné
ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy
ZMK – zeleň městská a krajinná
Bez bližšího upřesnění, na co bude použito.
Tyto dva pozemky jsou v lokalitě u stanice metra Libuš.
Bylo projednáno na KUP 9. 12. 2013 s výstupem:
Navrhnout s oběma předloženými změnami územního plánu nesouhlasit – pozemek parc.č.
873/82 je prostor budoucí stanice metra Libuš a budoucí konečné tramvaje, pozemek
parc.č.286/1 by znamenal rušení zeleného pásu.
Následně projednala Rada MČ dne 13. 1. 2014 a přijala usnesení č. 7/2014, nesouhlas se
změnou č. 1 a 2.
Ing. Macháček vysvětlil, že se jedná o oblast mezi ul. Libušská a ul. Novodvorská.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
nesouhlasí s předloženými návrhy na změny platného územního plánu Hlavního města Prahy
na pozemcích parc. č. 873/82 a 286/1, oba v k. ú. Libuš. U parc. č. 873/82 v k. ú. Libuš je
navržena změna z DH (plochy a zařízení hromadné dopravy osob), OV (všeobecně obytné),
ZP (parky) a SV (všeobecně smíšené) na celé ZMK (zeleň městská). U parc. č. 286/1v k. ú.
Libuš je navržena změna ze ZP (parky) na OB (čistě obytné).
Hlasováno: 12-0-1 a bylo přijato usnesení č. 4/2014.

Pokračování bodu 6 - Vyjádření k návrhu na změnu platného územního
plánu Hlavního města Prahy. Pozemky parc.č 888/3, 888/5 a 1057/4 v k.ú.
Libuš, požadovaná změna ze ZP (parky) na OB (čistě obytné) (TISK Z 004
B)
ŽÁDOST O ZMĚNU UP:
Žadatelé:
Ing. Kula, L. Myslíková, M. Nováková, F. Tylinger a Ing. Ungrová.
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Místo: parcely 888/3, 888/5 a 1057/4 jsou jižně od revitalizovaného parku U zahrádkářské
kolonie.
Územní plán:
Parc.č.
stav:
888/3 - ZP
888/5 - ZP
1057/4 - ZP
Vše v k.ú. Libuš

návrh:
OB-C
OB-C
OB-C

Pozn:
OB – všeobecně obytné
ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy
Tyto tři pozemky jsou jižně od parku U zahrádecké kolonie.
Bylo projednáno na KUP 9. 12. 2013 s výstupem:
Souhlasit s navrženou změnou u pozemky parc.č. 888/3, části 888/5 a části 1057/4 ze ZP
(parky) na OB-A (čistě obytné s kódem míry využití území A), pro výstavbu 3 RD – viz
situace.
Pozn.: Jde o stávající neudržovanou zeleň navazující na revitalizovaný park.
Následně projednala Rada MČ dne 13.1.2014 a přijala usnesení č. 7/2014, souhlas se změnou
č. 3 v rozsahu dle situace (viz. příloha).
Ing. Macháček vysvětlil, že jedná o okraj MČ – park U Zahrádkářské kolonie. Dále navrhl
změnu usnesení.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
částečně souhlasí s předloženým návrhem změny platného územního plánu Hlavního města
Prahy u pozemků parc. č. 888/3, 888/5 a 1057/4 všechny v k.ú. Libuš ze ZP (parky) na OB-A
(čistě obytné s kódem míry využití území A- pro výstavbu 3 RD) v rozsahu, dle přílohy tohoto
usnesení.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 5/2014.

K bodu 7 – Rozpočtová změna č. 4 v roce 2013 (TISK Z 005)
Mgr. Kuthan krátce představil tisk, který byl projednán na Finančním výboru.

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
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schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2013 ve všech
bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 6/2014.

K bodu 8 - Schválení návrhu rozpočtu na rok 2014 (TISK Z 006)
Pan starosta požádal přítomné zastupitele o dotazy k rozpočtu MČ, ke kterému byl připraven
také rozpočtový výhled.
Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje
1. rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2014 v objemu příjmů ve výši 36.966 tis.
Kč, objemu výdajů ve výši 41.725,4 tis. Kč a financování ve výši 4.759,4 tis. Kč. Návrh
rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. v ekonomické činnosti MČ v roce 2014 s výnosy ve výši 2.200 tis. Kč, s náklady 1.200
tis. Kč a s hrubým provozním výsledkem ve výši 1.000 tis. Kč.
Hlasováno: 11-0-2 a bylo přijato usnesení č. 7/2014.

K bodu 9 - Grantové programy na podporu kultury, sportu a
volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2014 (TISK Z 007)
ZMČ Praha-Libuš schválilo dne 27. 2. 2013 na základě usnesení č. 5/2013 Grantové
programy se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš. Současně
předkládáme k e schválení výzvu i termín pro ukončení podání žádostí o granty pro rok 2014.
Vzhledem k tomu, že někteří členové požádali písemně o uvolnění z grantové komise a jeden
člen již není zaměstnancem ÚMČ Praha-Libuš předkládáme Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš
nové zájemce a návrh na jmenování nového složení grantové komise, která bude hodnotit
podané žádosti o granty pro rok 2014 a doporučí je ke schválení Radě MČ Praha-Libuš.
Ing. Koudelková krátce představila tisk.
p. Duben uvedl, že jako člen grantové komise by rád požádal o vyškrtnutí slova
„poskytnutých“ fin. prostředků a nahradit slovem „všech“ fin. prostředků. Pro větší přehled
využití financí, nejen těch, které poskytla MČ žadatelům.
Proběhla diskuze, k návrhu p. Dubna se opakovaně vyjádřili p. Kadlec, p. Korbel (SDH
Libuš), Ing. Řezáč, Mgr. Bělecký (ZŠ Meteorologická) a p. Mráz.
Pan starosta vysvětlil postup grantového řízení. Vznesl dotaz, zda p. Duben trvá na svém
požadavku.
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p. Duben stáhl svůj původní návrh a navrhl, aby bylo uvedeno v textu „poskytnutí fin.
prostředků“.
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Dubna, doplnění slova všech fin. prostředků.
Hlasováno: 2-2-9 a návrh nebyl přijat.
Odchod ing. Řezáč v 19.30 hodin. Počet zastupitelů 12.
Pan starosta požádal o užívání ženského roku v návrhu usnesení (občan MČ – občanka
MČ…)
Příchod ing. Řezáč v 19. 32 hodin. Počet zastupitelů 13.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. vyhlašuje Grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit
v MČ Praha-Libuš v souladu se schválenými zásadami pro poskytování grantů
z rozpočtu MČ Praha-Libuš usnesením č. 5/2013 ze dne 27. 2. 2013 pro rok 2014,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. vyhlašuje termín pro ukončení přijímání žádostí o granty pro rok 2014 a to do 28. 3.
2014 do 10.00 hodin. Finanční částka pro Grantový program je stanovena
schváleným rozpočtem MČ Praha-Libuš pro rok 2014 ve výši 280.000,- Kč,
3. jmenuje členy grantové komise v tomto složení:
Mgr. Radek Řezanka - zastupitel MČ Praha-Libuš
p. Jan Duben - zastupitel MČ Praha-Libuš
pí. Eva Fortinová - občanka MČ Praha-Libuš
Mgr. Zdeněk Bělecký - zástupce ZŠ Meteorologická
Mgr. Blanka Chýlová – zástupkyně ZŠ s RVJ L. Coňka
pí Jaroslava Klemešová - pracovník ÚMČ Praha-Libuš
pí Marcela Gürlichová – zástupce Komise pro udržitelný rozvoj
pí Eva Cochová - zapisovatel grantové komise
4. pověřuje pracovníka ÚMČ pí. Jaroslavu Klemešovou svoláním 1. zasedání grantové
komise.
Hlasováno: 13-0-0a bylo přijato usnesení č. 8/2014.

K bodu 10 - Finanční dar členkám výboru Klubu Senior za práci do konce
roku 2013 (TISK Z 008)
Vzhledem k aktivitám a péči o seniory, které výbor Klubu Senior zajišťuje pro své členy,
doporučuje Rada městské části schválit finanční dar na jednu členku výboru Klubu Senior ve
výši 2.000,- Kč.
Finanční výbor navrhuje nevyplatit členkám výboru žádný finanční dar.
Pan starosta uvedl, že v záhlaví tisku je uvedeno rada MČ namísto užití názvu zastupitelstvo
MČ – došlo k záměně názvů. Dále uvedl, že členkám Klubu Senior v minulosti byla
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vyplácena odměna, včetně paní Kvapilové, která dostávala pravidelnou měsíční odměnu.
Nyní žádné odměny vypláceny nebyly a členky KS se o odměny přihlásily samy. Žádost byla
projednána Radou MČ, poté také Finančním výborem. V usnesení Rady není určena
konkrétní částka odměny z důvodu, že usnesení jsou zveřejňována v časopise U nás a
v případě neschválení odměn na zastupitelstvu, nebo schválení jiné výše odměny. Pan starosta
nechtěl, aby vznikly jakékoli pochybnosti, o jakou částku se jedná.
MUDr. Horčíková omluvila p. Štajnera pro nemoc a vysvětlila, že žádost byla projednána na
Finančním výboru. Na jednání FV došlo ke shodě pro podporu členkám Klubu Senior.
Navrhla, zda by se KS nemohl podílet na účasti dle grantových podmínek. Individuální
finanční odměny by nedoporučili. Navíc, loni bylo vyčerpáno Klubu Senior 40.000,- Kč.
PaedDr. Adámková odchod v 19.37 hodin. Počet zastupitelů 12.
p. Mráz poděkoval za přípravu materiálu a podporu členkám Klubu Senior.
p. Herc uvedl, že z 40.000,- nebyla čerpána celá částka. Členky mají s organizací mimořádnou
práci, telefonují ze svých osobních mobilních telefonů, scházejí se 40x krát za rok. Pokud si
to každý vypočítá, celková částka vychází na 2,50,- Kč.
Příchod PaedDr. Adámková v 19.40 hodin. Počet zastupitelů 13.
Ing. Macháček navrhl změnu usnesení, aby příloha namísto neveřejné byla příloha veřejná.
Dle jeho názoru, když je zastupitelstvo veřejné, měla by být i příloha veřejná.
Ing. Řezáč projevil souhlas s Ing. Hercem – návrh na odměnu ve výši 2.000,-.
Pan starosta uvedl, že na území MČ funguje také mateřské centrum Kuřátko, které odměnu
nedostává a nedokáže posoudit, zda je navržená částka dostatečná nebo ne. Naopak považuje
za důležitější, že MČ rozšířila i další aktivity pro seniory. Požádal členy zastupitelstva o návrh
výše odměny.
Ing. Řezáč navrhl částku 3.000,Mgr. Kuthan uvedl, že není přesvědčen, zda by měla být odměňována pouze jedna skupina,
jsou zde i jiné. Proto navrhl částku 1.000,p. Mráz navrhl částku 4.000,Pan starosta nechal hlasovat o navrhované částce 4. 000,-. Hlasováno 3-0-10. Návrh nebyl
přijat.
Pan starosta nechal hlasovat o navrhované částce 1. 000,-. Hlasováno 1-5-7. Návrh nebyl
přijat.
Pan starosta nechal hlasovat o navrhované částce 3. 000,-. Hlasováno 6-0-7. Návrh nebyl
přijat
Pan starosta nechal hlasovat o původní navrhované částce 2. 000,-. Hlasováno 11-0-2. Návrh
byl přijat.
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Pan starosta vznesl dotaz, zda má být příloha, která hovoří o výši schválené odměny 2.000,veřejná.
Zastupitelé projevili souhlas.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje vyplacení finančního daru členkám výboru Klubu Senior za jejich práci do 31. 12.
2013:
paní Zdenka Prchlíková
2000,- Kč
paní Anna Mohylová
2000,- Kč
paní Alena Brabcová
2000,- Kč
paní Marta Holá
2000,- Kč
paní Jana Vladyková
2000,- Kč.
Hlasováno: 12-0-1 a bylo přijato usnesení č. 9/2014.

K bodu 11 - „Prodej části pozemku parc. č. 557/43, v k. ú. Libuš, pro
„Společenství Na Domovině 692/18“ se sídlem Na Domovině 692/18, 142 00
Praha 4 – Libuš“ (TISK Z 009)
Společenství na Domovině 692/18 Na domovině 692/18 v Praze 4 - Libuši“, má záměr
zateplení bytového domu č. p. 692/18, k. ú. Libuš. Při realizaci zateplení jako v ostatních
případech dojde k záboru části sousedního pozemku, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy a
svěřen městské části Praha-Libuš. Rada MČ Praha-Libuš jejich žádost o odkup posoudila 3. 2.
2014 (usnesení č.21/2014) a vyslovila souhlas s předloženou projektovou dokumentací.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce ÚMˇC Praha-Libuš 10. 1. 2014 - 27. 1. 2014. Zároveň
však uložila starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi projednat na zasedání Zastupitelstva MČ návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku dotčený stavbou dle geometrického plánu
skutečného provedení. Tento geometrický plán je ale možno vyhotovit až po dokončení
stavby a zaměření skutečného provedení, a bude předložen po samotné realizaci ke smlouvě
kupní, včetně znaleckého posudku.
PaedDr. Adámková uvedla, že se jedná o prodej části pozemku. Zastupitelům na stůl byla
dodána kupní smlouva vypracována dle platného občanského zákoníku.
Pan starosta uvedl, že jej mrzí, že v minulosti nedošlo k prodeji celého pozemku, od chodníku
k chodníku. Pozemky k panelovým domům patří a majitelé se mohli o pozemky před domem
za domem starat stejně jako se to děje i na jiných místech MČ.
p. Kadlec, občan MČ, navrhl pozemky prodat i s věcným břemenem.
Pan starosta uvedl, že se mu tato možnost jeví nemorální, když takto nebylo postupováno vůči
předchozím žádostem.
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p. Kadlec uvedl, že jemu osobně takový návrh nemorální nezdá a trval by na tom.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje text smlouvy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část
pozemku parc. č. 557/43 v k. ú. Libuš, obec Praha, pro Společenství Na Domovině
692/18“ se sídlem Na Domovině 692/18, 142 00 Praha 4 – Libuš“ IČ: 61464601,
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 10/2014.

K bodu 12 - Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 010)
Pan Martin Pleskot písemně oznámil záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš
k bytové jednotce B 201 na pana Václava Kováře.
V přiložených podkladech je i písemné stanovisko Bytového družstva Libuš k převodu
členských práv a čestné prohlášení pana Václava Kováře.
Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 30/2014 ze dne 3. 2. 2014, Rada
doporučuje tuto žádost předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části PrahaLibuš ke schválení.
Pan starosta upozornil, že uvedené usnesení Rady v záhlaví tohoto tisku není č. 30/2014, alees
29/2014 – jedná se o tiskovou chybu.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje převod členství pana Martina Pleskota, bytem Libušská 7/185b,
142 00 Praha 4, nájemce bytu B 201 v Bytovém družstvu Libuš na pana Václava Kováře,
bytem Vranovská Lhota 35, 257 22 Benešov.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 11/2014.

K bodu 13 – Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha
– Libuš za rok 2013 (TISK Z 011)
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Libuš
za rok 2013.
Činnost Finančního výboru zastupitelstva městské části (dále jen FV ZMČ) je stanovena
schváleným Jednacím řádem výborů zastupitelstva MČ Praha – Libuš usnesením č. 4/2011.
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Jednání FV ZMČ se roce v 2013 uskutečnilo celkem sedmkrát. Zasedání FV ZMČ se konají
vždy v pondělí dle stanoveného harmonogramu. Nepřítomnost jednotlivých členů je předem
nahlášena předsedovi výboru.
Bylo přijato celkem 14 usnesení Finančního výboru, které byly následně předloženy
zastupitelstvu MČ Praha – Libuš. Ve výroční zprávě o činnosti Finančního výboru za rok
2013 nebudu podrobně rozepisovat, co všechno FV projednával v průběhu minulého roku, vše
je zaznamenáno ve vyhotovených zápisech, které jsou vždy předloženy zastupitelstvu.
V roce 2013 byly projednávány celkem tři rozpočtové změny. Poslední rozpočtová změna za
rok 2013 byla projednávána ve finančním výboru 27. 1. 2014.

Docházka jednotlivých členů finančního výboru za rok 2013.
Miroslav Štajner
MUDr. Daniela Horčíková
Dis. Michal Hnaťuk
Martin Kulička
Eva Profousová
Ing. Marta Vachoušková

předseda
členka
člen
člen
členka
tajemnice

účast 7 x
účast 7 x
účast 3 x
účast 6 x
účast 3 x
účast 7 x
Miroslav Štajner
Předseda Finančního výboru.

Zpracoval dne 21. 1. 2014

MUDr. Horčíková uvedla, že p. Štajner se omluvil ze zasedání Zastupitelstva pro nemoc.
Nikdo neměl žádný dotaz.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha- Libuš za rok
2013.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 12/2014.

K bodu 14 - Zpráva o činnosti rady za období od 28. 11. 2013 do 13. 1. 2014
(TISK Z 012)
Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
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bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 28. 11. 2013 do 13. 1.
2014.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 13/2014.

K bodu 15 - TISK Z 013 - Zánik mandátu p. Michala Hnaťuka z důvodu
ztráty volitelnosti
Pan starosta informoval, že p. Hnaťuk nemá od 14. 1. 2014 na území městské části přihlášen
trvalý pobyt. Není tedy v tuto chvíli splněna podmínka tzv. volitelnosti – (kromě věku
kandidáta a skutečnosti, že není ve střetu s jinými funkcemi), je také povinnost být přihlášen
k TP na území dané městské části. Pan Hnaťuk mu sám potvrdil, že od 14. 1. 2014 opravdu
nemá hlášen TP na území MČ.
Pan starosta prokonzultoval situaci s právníky a bylo mu potvrzeno, že zrušením TP dochází u
zastupitele ztráty volitelnosti. V případě, že v průběhu volebního období dojde k takové
situaci, je nutné, aby pan starosta takovou situaci řešil na nejbližším zasedání Zastupitelstva.
Pan starosta přečetl zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, kde se o takové
situaci hovoří. Dále předložil judikát ústavního soudu z roku 2000, kde byl uveden příklad –
zastupitel jedné obce na krátkou dobu změnil adresu TP, poté si přihlásil TP zpět.
Zastupitelstvo se za něj postavilo a poté musel rozhodnout až soud.
Zeptal se zastupitelů, zda budou potřebovat více času na prostudování materiálu. Vysvětlil,
pokud se někdo ze zastupitelů odstěhuje, mandát nezanikne automaticky, protože pokud
pozbyl TP a nikomu to neřekl, mohlo by být zpochybněny všechny kroky, které učinil. Proto
nyní musel být zařazen bod – zánik mandátu z důvodu ztráty volitelnosti.
Pan starosta uvedl, že si chtěl a p. Hnaťukem promluvit osobně, ale dnes mu volal, poté, co
obdržel e-mail, že se p. Hnaťuk zasedání nezúčastní kvůli úrazu. Tento bod původně ani
nechtěl zařadit do programu, chtěl nabídnout p. Hnaťukovi možnost rezignace před zasedáním
zastupitelstva a zastupitelé by se nemuseli k takovému kroku uchýlit. Poté vyzval zastupitele
k vyslovení zániku mandátu. Současně s tím uvedl, nikdo nemůže být k hlasování nucen.
Zastupitelé mají nárok klást své otázky. Nikdo neměl žádný dotaz.
Pan starosta uvedl, že usnesení bude vyvěšeno na úřední desce (jak fyzické, tak úřední desce
umožňující dálkový přístup). Usnesení bude také zasláno zastupiteli. p. Hnaťuk, který se
může odvolat proti tomuto postupu k soudu. Pokud p. Hnaťuk podá odvolání, rozhodnutí
zastupitelstva bude mít odkladný účinek, do doby, než rozhodne soud. Pokud by ovšem
zastupitelé nepřijali žádné rozhodnutí, v souladu se zákonem se obrátí na tajemníka
nadřízeného orgánu, který mu nařídí svolat v této záležitosti jednání zastupitelstva do 21 dnů
a celé rozhodování by začalo od začátku.
Ing. Řezáč vznesl dotaz, proč nebyl okamžitě pozván na zasedání další z kandidátů.
Pan starosta uvedl, že na toto také myslel, ale není možné, aby dnes nastoupil nový kandidát.
p. Hnaťuk svůj mandát stále má. Mandát bude uvolněn buď promeškáním lhůty pro podání
dovolání, nebo rozhodnutím soudu. I kdyby dnes pan Hnaťuk podepsal rezignaci, uvolněný
mandát bude volný až od zítřejšího dne. Náhradník tedy není ukrácen na svých právech, dnes
svůj mandát řádně má p. Hnaťuk.
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Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
vyslovuje na základě § 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů zánik mandátu zastupitele Michala Hnaťuka z důvodu
změny místa trvalého pobytu a tím ztráty volitelnosti ve smyslu § 5 odst. 1 výše uvedeného
zákona.
Hlasováno: 13-0-0 a bylo přijato usnesení č. 14/2014.
Pan starosta uvedl, jakmile bude MČ znát datum ukončení mandátu, pan tajemník osloví Ing.
Řezáče s žádostí o jména dalších kandidátů.

K bodu 16 – Různé
Odchod Mgr. Kuthan v 20. 15 hodin. Počet zastupitelů 12.
Pan tajemník informoval o technických závadách v ZŠ Meteorologická, škola byla uzavřena a
bylo vyhlášeno ředitelské volno. Závady byly do týdne odstraněny. Nyní je základní škola
opět v provozu, včetně zajištění výuky.
Příchod Mgr. Kuthan v 20. 18 hodin. Počet zastupitelů 13.
Ing. Řezáč vznesl dotaz, zda vzniklá škoda bude uplatněna jako reklamace.
Pan tajemník potvrdil, že ano.
p. Duben vznesl dotaz, pokud je schvalován rozpočet, zda by neměl být vyvěšena webových
stránkách MČ.
Pan starosta uvedl, že rozpočet MČ je vyvěšen na úřední desce.
p. Duben poděkoval za přehlednější zpracování tabulky rozpočtu MČ.
Ing. Řezáč požádal OŽPD o opravu části propadlého chodníku na rohu mezi ulicemi
Dobronická a K Lukám.

K bodu 17 – Závěr
V 20.30 hodin pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za
účast.
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