Zastupitelstvo 5. 11. 2014

K bodu 1 – Zahájení
Pan starosta Mgr. Jiří Koubek zahájil ustavující zastupitelstvo v 18.05 hodin.
Přítomno: 17 členů Zastupitelstva
Předal slovo nejstaršímu členu Zastupitelstva Ing. Hercovi.
Ing. Herc pověřil paní Kratochvílovou provedením zápisu zasedání Zastupitelstva.

K bodu 2 – Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
Ing. Herz vznesl dotaz na tajemníka MČ Ing. Sochůrka, zda byly ověřeny mandáty
přítomných zastupitelů. Tajemník odpověděl, že kontrola byla provedena a vše je v pořádku.
Ing. Herz požádal přítomné, aby povstali a přečetl slib zastupitelů.
Po přečtení slibu každý ze zastupitelů složil jednotlivě slib do rukou Ing. Herce, ten složil slib
do rukou 2. nejstaršího člena Zastupitelstva Ing. Macháčka. Zároveň všichni zastupitelé
převzali osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva.
Poté Ing. Herc přistoupil ke schválení programu. Vznesl dotaz, zda někdo ze zastupitelů má
připomínky k programu Zastupitelstva. Mgr. Koubek požádal o zařazení TISKU Z 001 –
Převod členství v BD Libuš.
Návrh programu Zastupitelstva:
Zahájení
Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva
Volba návrhové komise, volební komise, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba starosty městské části
Volba zástupců starosty a členů rady městské části
Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k podepisování doložky podle § 43
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
7. Zvolení předsedů výborů Zastupitelstva
8. Převod členství v BD Libuš
9. Různé
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasováno: 17-0-0 a program byl schválen.

K bodu 3 – Volba návrhové komise, volební komise, jmenování zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
Jmenování zapisovatele –
Zastupitel Ing. Herz navrhl paní Kratochvílovou, ta projevila souhlas.
Hlasováno: 17-0-0 a zapisovatel byl schválen.
Volba Návrhové komise –
Zastupitel Ing. Herc navrhl: PaedDr. Adámkovou, Mgr. Kendíkovou, Mgr. Řezanku, všichni
projevili souhlas.
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Hlasováno: 17-0-0 a návrhová komise byla schválena.
Volba volební komise –
Zastupitel Ing. Herc navrhl: Ing. Macháčka, paní Fendrychovou, RNDr. Tůmovou PhD.
Všichni projevili souhlas.
Hlasováno: 17-0-0 a volební komise byla schválena.
RNDr. Tůmová Ph.D. navrhla jako předsedu volební komise Ing. Macháčka, ten s tímto
souhlasil.
Jako ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Kuthana, paní Profousovou, oba s tímto souhlasili.
Hlasováno: 17-0-0 a ověřovatelé byli schváleni.

K bodu 4 – Volba starosty městské části
Ing. Herc požádal o návrh, zda se bude jednat o pozici uvolněnou nebo neuvolněnou.
Mgr. Jiří Koubek navrhl funkci neuvolněnou.
Hlasováno: 17-0-0 a byla schválena neuvolněná pozice starosty
PaedDr. Adámková navrhla na funkci starosty Mgr. Jiřího Koubka.
Mgr. Koubek poděkoval úředníkům a zastupitelům za dosavadní práci. Dále uvedl, že voliči
svou volbou vyjádřili spokojenost s vedením obce. Z praktických důvodů by se jednalo o
pozici neuvolněnou, k tomuto názoru došlo během diskuzí v Radě. V případě jeho zvolení
budou nastaveny některé procesy tak, aby chod úřadu nebyl narušen. V současné době
vykonává funkci poslance a již ze zkušenosti ví, že je schopen obě funkce skloubit. Zdůraznil,
že považuje za vhodné, aby jeho odměna za výkon funkce byla snížena.
Dále uvedl, že v případě jeho zvolení bude pokračovat v práci, kterou započal v minulém
volebním období – investice do škol ve spolupráci s MHMP, technická vybavenost v Písnici a
Libuši, podpora neziskového a spolkového sektoru, snaha o výstavbu klíčových staveb např.
výstavba metra D, obchvat Písnice, napojení Sapy na Kunratickou spojku, dopravní odlehčení
Libušské ulice, regulovat výstavbu.
Dále uvedl, že MČ Praha-Libuš se v roce 2011 přihlásila k nulové toleranci hazardu.
Všem zastupitelům nabízí otevřenou spolupráci, již se osobně setkal se všemi zastupiteli.
Uvedl, že volba starosty je volbou tajnou, proběhne dle nového volebního řádu.
Ing. Macháček seznámil přítomné zastupitele se způsobem volby. Zastupitelé budou hlasovat
postupně, od volební komise obdrží volební lístek, kde, pokud vyjadřují souhlas, zakroužkují
jméno kandidáta, tzn. Mgr. Jiřího Koubka nebo jeho jméno nezakroužkují, čímž vyjádří svůj
nesouhlas. Po úpravě volebního lístku, tento volební lístek přeloží a vhodí do urny.
Na základě sečtení hlasů volební komisí byl sdělen následující výsledek tajné volby:
Hlasováno pro navrženého kandidáta: pro 16 hlasů.
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Mgr. Koubek požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění zákona č. 145/2001 Sb., neuvolněným starostou městské části Praha-Libuš:
Mgr. Jiřího Koubka
hlasováno: pro 16
o tomto usnesení bylo následně hlasováno takto:
hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení 1/2014.
Volební komise předala hlasovací lístky tajemníkovi, který je vložil do obálky, kterou
přelepil.
Mgr. Koubek poděkoval všem přítomným zastupitelům za projevenou důvěru. Uvedl, že bude
pracovat, aby navázal na vše dobré, co bylo dosud vykonáno, pokusí se vyvarovat chyb,
kterých se dopustil. Tento závazek stvrdil slibem.

K bodu 5 – Volba zástupců starosty a členů rady městské části
Pan starosta Mgr. Koubek přistoupil k dalšímu bodu. Navrhl pokračovat v tradičním modelu –
tzn. 4 neuvolnění zástupci starosty.
Mgr. Kadlec vznesl dotaz, proč právě 4.
Mgr. Koubek uvedl, že Zastupitelstvo musí mít Radu, pokud je více než 15-ti členné, Rada je
v počtu 5 – 9 členů. V případě hl. m. Prahy nemusí být počet členů lichý, v ostatních obcích
ano. Maximální počet členů Rady je ovlivněn počtem členů Zastupitelstva – max. 1/3 členů
Zastupitelstva – tj. v případě MČ Praha-Libuš 5 členů. Počet členů Zastupitelstva se odvíjí od
počtu obyvatel. V současné době není počet členů Zastupitelstva na maximu – tj. 19.
Mgr. Kadlec upřesnil dotaz, proč funkce neuvolněný zástupce starosty.
Pan starosta uvedl, že jeho návrh vychází z tradice, v rámci koalice byl dojednán tento model,
ale může zaznít protinávrh.
RNDr. Tůmová Ph.D. vznesla návrh, pokud budou všichni členové Rady neuvolnění, je dobré
zajistit přítomnost alespoň 1 člena Rady během úředních dní.
Pan starosta uvedl, že pokud přijde občan a není ohlášen, je mu nápomocen sekretariát nebo
tajemník. Většina občanů se ohlásí předem – telefonicky, e-mailem. V minulém volebním
období často nebyl k zastižení, ale občané nechají svůj kontakt na sekretariátu a on se s nimi
poté spojí případně osobně navštíví.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu – 4 neuvolnění zástupci starosty.
Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 2/2014:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
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stanovuje v souladu s ustanovením § 89 odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 4 (čtyři) neuvolněné zástupce starosty městské části
Praha-Libuš.
Dále starosta Mgr. Jiří Koubek navrhl do funkce neuvolněného zástupce starosty PaedDr.
Jaroslavu Adámkovou, Ing. Koudelkovou, Mgr. Kuthana, Ing. Macháčka, všichni souhlasili
s kandidaturou.
Dále vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh – nebyl žádný jiný návrh.
Předseda volební komise Ing. Macháček seznámil zastupitele se způsobem hlasování. Po
provedeném tajném hlasování seznámila volební komise přítomné zastupitele s výsledky
volby takto:
Hlasováno:
PaedDr. Adámková – pro 16 hlasů
Ing. Koudelková – pro 14 hlasů
Mgr. Kuthan – pro 16 hlasů
Ing. Macháček – pro 14 hlasů
Pan starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným zástupcem starosty městské části Praha-Libuš:
PaedDr. Jaroslavu Adámkovou
pro 16
Ing. Lenku Koudelkovou
pro 14
Mgr. Václava Kuthana
pro 16
Ing. Pavla Macháčka
pro 14
Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 3/2014.

K bodu 6 - Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha – Libuš k podepisování
doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů
Pan starosta navrhl Ing. Herce, Mgr. Kendíkovou, RNDr. Tůmovou, Ph.D., paní
Fendrychovou, paní Tomáškovou, všichni projevili souhlas.
Odchod PaedDr. Adámková z jednací místnosti – 18.56 hodin – počet zastupitelů 16.
Pan starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
pověřuje k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů:
Ing. Františka Herce, Mgr. Hanu Kendíkovou, RNDr. Pavlu Tůmovou Ph.D., paní Ivanu
Fendrychovou, paní Vladimíru Tomáškovou.
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hlasováno: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 4/2010.

K bodu 7 - Zvolení předsedů výborů zastupitelstva
Pan starosta uvedl, že dle zákona je nutno zřídit Finanční a Kontrolní výbor.
Starosta navrhl jako předsedu Kontrolního výboru Ing. Herce, ten souhlasil s kandidaturou.
Pan starosta dal hlasovat o tomto návrhu 16-0-0, návrh byl přijat.
Příchod PaedDr. Adámková do jednací místnosti – 19.00 hodin – počet zastupitelů 17.
Dále požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
volí předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš – Ing. Františka
Herce.
Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 5/2014.
Jako předsedu Finančního výboru navrhl starosta Mgr. Kadlece, ten s kandidaturou souhlasil.
Pan starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 16-0-1, návrh byl přijat.
Pan starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
volí předsedu Finančního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš – Mgr. Matěje
Kadlece.
Hlasováno: 16-0-1 a bylo přijato usnesení č. 6/2014.

K bodu 8 - Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 001)
Paní Ilona Lapková písemně oznámila záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš
k bytové jednotce B103, na paní Andreu Krčmářovou.
V přiložených podkladech je i písemné stanovisko Bytového družstva Libuš k převodu
členských práv a čestné prohlášení paní Andrey Krčmářové.
Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č.219/2014 ze dne 13. 10. 2014, Rada
doporučila tuto žádost předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části PrahaLibuš ke schválení.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu – nikdo z přítomných neměl žádný dotaz.
Starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
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schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ilony Lapkové, bytem
Libušská 7/185 b, 142 00 Praha 4, nájemce bytu B103, na paní Andreu Krčmářovou, bytem
Jílovská 430, 142 00 Praha 4.
Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 7/2014.

K bodu 9 – Různé
Starosta sdělil, že prosincové jednání Zastupitelstva se bude konat 4. 12. 2014 v zasedací
místnosti Libušská 1. Výjimečně se jedná o čtvrtek, jinak jednání Zastupitelstva probíhají ve
středu.
Mgr. Řezanka požádal o posunutí zahájení Zastupitelstva na 18.30 hodinu.
S tímto návrhem všichni zastupitelé souhlasili.
Dále starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi jednací řád Zastupitelstva, Zákon o hl. m. Praze.
Mgr. Kadlec nabídl zastupitelům účast ve Finančním výboru. Dále uvedl, že na základě
požadavku Kontrolního výboru jako kronikář odevzdal kroniku, kterou on sám považuje za
prozatímní.
Dále vznesl dotaz, že v programu všech stran jako priorita bylo řešení dopravní situace na
Libuši. Není obeznámen s tím, jak on, jako zastupitel, může pomoci, jaký je postup.
Ing. Macháček shrnul současnou situaci:
 v ½ 90. let byl na Radě HMP zpracován program pro okrajové městské části – tzv.
technická vybavenost, z důvodu, že hlavní město Praha si uvědomuje, že v těchto
částech chybí to, co patří do hlavního města – dodělání veškeré infrastruktury.
Z důvodu povodně v r. 2002 byly finanční prostředky přesunuty na likvidaci škod
způsobené povodní,
 technickou vybavenost vždy financoval MHMP, rozpočtem MČ tyto fin. prostředky
neprocházely, kontrolní dny zařizoval MHMP, inženýrskou činnost, technický dozor
výstavby provádí Zavos – pověřený MHMP,
 z důvodu financování likvidace škod způsobené povodní r. 2002 finančními
prostředky určenými na technickou vybavenost byla realizace technické vybavenosti
posunuta o 7 let, poté Hl. m. Praha začala realizovat 2 významné stavby – tunel
Blanka, metro D. Z toho důvodu byla realizace technické vybavenosti v malých
městských částech odsunuta, je prováděna pouze v nedostačující formě,
 v novém volebním období bude tuto oblast řídit starostka MČ Praha-Slivenec
Plamínková, která by jako starostka malé městské části mohla mít pochopení pro tuto
problematiku.
Mgr. Kadlec apeloval na přítomné zastupitele, že je nutné hledat řešení, realizovat nutné
opravy komunikací je nutné, zastupitelé MČ musí kontaktovat zodpovědné osoby.
Ing. Macháček uvedl, že situaci komplikují v současné době platné zákony – Stavební zákon a
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tyto zákony brání udělat cokoliv rychle a levně.
Začátkem letošního roku byl z MHMP obdržel příslib, že bude opravena komunikace Ke
Kašně, aby se vyhovělo zákonům je nutno upravovat a doplňovat projekty. Jsou připravovány
novely těchto zákonů, snad k lepšímu.
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RNDr. Tůmová Ph.D. vznesla dotaz na možnost čerpání finančních prostředků na tyto
projekty z Evropských fondů.
Ing. Macháček uvedl, že z hlediska finančních prostředků evropských fondů je hl. m. Praha
jedním z nejbohatších regionů celé Evropy. Jiná situace je v obcích mimo Prahu. Hlavní
město Praha, jako bohaté město, si má financovat tyto projekty sama.
RNDr. Tůmová PhD. navrhla jednat se zástupci KDU ČSL, využít nadšení zastupitelů,
radních, oslovit je a sdělit jim potřeby městské části.
Dále vznesla dotaz na stávající počet komisí. V současné době Rada MČ zřídila 2 komise.
Vznesla dotaz, zda je toto dostačující. Navrhla zřízení dopravní komise, která by pracovala
koncepčně a pomáhala Radě, např. by byl řešen obchvat Písnice, prodloužení tramvajové
linky do Libuše z Modřan. Požádala přítomné zastupitele o jejich názor na příštím jednání
Zastupitelstva.
Starosta uvedl:
je možno zaslat seznam prioritních akcí – jejich požadavky – které jsou evidovány v kapitole
technické vybavenosti MČ Praha-Libuš. Opakovaně byly určovány 3 priority – rekonstrukce
komunikace Ke Kašně, rekonstrukce Libušské ul. na Libuši vč. kruhového objezdu Libušská,
Kunratická spojka, rekonstrukce komunikace K Vrtilce (od ul. Na Konečné k ZŠ L. Coňka).
Na rekonstrukci komunikace Ke Kašně byla již odevzdána dokumentace pro výběr
zhotovitele, realizaci následného výběrového řízení nic nebrání. Finanční prostředky na tuto
stavbu jsou již vyčleněny,v minulém volebním období byly zrušeny některé komise, o jejichž
významu měl pochyby – např. bytová komise, i když městská část nedisponuje nájemními
byty. Vyzýval občany k práci ve stávajících komisích, ale zájem byl malý. V současné době
jsou Radou MČ zřízeny 2 komise – Komise pro územní plánování, Komise pro udržitelný
rozvoj. V současné době má komise min. 5 členů, ověří, zda mohou být 3 členi.
RNDr. Tůmová Ph.D. uvedla, že při sestavování kandidátní listiny bylo přihlášeno 130 lidí,
navrhla je oslovit a navrhnout jim činnost v komisi, která by byla poradním a iniciačním
orgánem pro místostarosty.
Mgr. Kuthan uvedl, že téma dopravy úzce souvisí s urbanismem, územním plánováním, proto
je vhodné, aby byla zřízena pouze 1 komise, kde by měly být řešeny spojené otázky
související s touto problematikou, protože se jedná o spojená témata, která na sebe mají
návaznost.
Ing. Koudelková pozvala přítomné zastupitele na rozsvěcování vánočních stromů, které se
uskuteční 29. 11. na sídlišti Písnice a o den později ve staré Písnici.

K bodu 10 – Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19.30 hodin ukončil.
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