Zápis ze zastupitelstva 20. 5. 2015

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise,
schválení programu.
Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, v tento čas bylo přítomno 12
členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné. Informoval o návrhu na
doplnění programu – TISK Z 029 – Doplnění Pravidel pro poskytování grantů 2015 –
Dodatek č. 1 v souvislosti s novelou provedenou zákonem č. 24/2015 Sb., který by byl bodem
č. 10. Ostatní body budou posunuty. Dále upozornil na opravu v TISKU Z 024 – Převod
členství v BD Libuš, kdy žadatel uvedl špatnou adresu trvalého pobytu, zastupitelé obdrželi
upravený materiál se správnou adresou.
Uvedl, že dnešní jednání Zastupitelstva bude nahráváno přes zvukovou aparaturu, proto je
nutné hovořit na mikrofon. Bude pořízen kvalitnější zvukový záznam, který bude možno
zveřejnit na webových stránkách MČ.
Příchod zastupitel Řezanka – 18.12 hodin – počet zastupitelů 13.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Mráz, Mgr. Kendíková, JUDr. Radová, p. Duben,
Nepřítomni:
Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitelku Fendrychovou, zastupitele Kuthana, oba
projevili souhlas.
Hlasováno: 13-0-0
Do návrhové komise požádal zastupitele Kadlece, zastupitelku Tůmovou, zastupitelku
Profousovou, všichni projevili souhlas.
Hlasováno: 13-0-0
Všichni členové obdrželi navržený program, pan starosta se tázal přítomných, jestli má někdo
k takto předloženému návrhu programu další připomínky.
Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto
upraveném programu.
Program:
1. Zahájení
2. Interpelace občanů
3. Počet obyvatel MČ Praha-Libuš
4. Schválení výši odměn členům zastupitelstva v návaznosti na počet obyvatel
5. Schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu MČ pro rok 2015
6. Převod členství v BD Libuš
7. Odsouhlasení přijetí neinvestiční finanční dotace MV ČR na rok 2015 na realizaci
projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného
z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
v roce 2015“.
8. Darovací smlouva a smlouva o zajištění závazků – Pixabelly Libuš, s.r.o.
9. Zveřejnění záměru na směnu pozemků parc.č. 968/3 za část pozemku parc.č. 969/2,
oba v k.ú. Písnice
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10. Doplnění Pravidel pro poskytování grantů 2015 – Dodatek č. 1 v souvislosti s
novelou provedenou zákonem č. 24/2015 Sb.
11. Zpráva o činnosti Rady
12. Různé
13. Závěr
Hlasováno: 13-0-0 a program byl schválen.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 03:08 – 11:30

K bodu 2 - Interpelace občanů
Pan starosta vznesl dotaz, zda má přítomný občan dotazy.
Přítomný občan neměl žádné dotazy.
Zvukový záznam: 11:31 – 11:45

K bodu 3 – Počet obyvatel k 1. 1. 2015 (TISK Z 021)
Pan starosta uvedl tento materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Zastupitel Kadlec konstatoval, že je více evidencí počtu obyvatel. Pan starosta odůvodnil,
z jakého důvodu je stanoven údaj s ČSÚ.
Zastupitel Kadlec podal návrh usnesení, aby se v návrhu usnesení zanesl i počet obyvatel
vydaný Ministerstvem vnitra.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Kadlece.
Hlasováno: 1-10-2 a návrh nebyl přijat.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí, že počet obyvatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2015 je dle zveřejněné informace
ČSÚ Praha 10 034.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 17/2015.
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Zastupitel Herc požádal o dodržování jednacího řádu Zastupitelstva – počet vystoupení na
jednání.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že jednala v souladu s upozorněním pana starosty.

K bodu 4 – Stanovení výše odměn členům zastupitelstva, předsedům komisí
a výborů, neuvolněným členům zastupitelstva. (TISK Z 022)
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.

Pan starosta uvedl, že z důvodu změny počtu obyvatel v MČ se také změnila tabulka odměn
zastupitelů.

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, o jakou výši změny se jedná. Pan starosta odpověděl.
Konkretizoval výši odměny zastupitelů, zástupců starosty apod.

Zastupitel Kadlec uvedl, že případný nárůst odměn zatíží současný rozpočet. Navrhl
dosavadní odměny za dostatečné. Pan starosta reagoval na tuto připomínku.

Zástupce starosty Macháček uvedl, že nejsou v návrhu usnesení uvedeny odměny členů
výborů a komisí. O tomto námětu se vedla diskuze, které se zúčastnili zastupitel Kadlec,
Tůmová, Řezanka.

Z proběhlé diskuze vzešly návrhy usnesení, o kterých dal pan starosta hlasovat.
Návrh zastupitelky Tůmové:
členové výborů a komisí, kteří jsou neuvolněnými členy zastupitelstva, nebudou pobírat
žádnou odměnu navíc, než která jim náleží za funkci neuvolněného člena zastupitelstva.
Hlasováno: 6-2-5 a návrh nebyl přijat.
Návrh zastupitele Kadlece:
ponížení jednotlivých procentuálních vyjádření v částkách – v případě 100 %, navrhl 80 %
z celkové výše částky, v případě 50 %, navrhl 40 % z celkové výše částky
Hlasováno: 3-7-3 a návrh nebyl přijat.
Návrh zastupitele Macháčka:
přiznání odměny řadovému členu Zastupitelstva, členu komise v maximální výši z celkové
výše částky.
Hlasováno: 6-3-4 a návrh nebyl přijat.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
stanovuje:
a) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze,
v platné, znění a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva městské části Praha-Libuš za výkon funkce člena zastupitelstva
s účinností od 1. června 2015 takto:
- v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády,
b) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění podle nařízení vlády č. 37/2003Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstvu městské části Praha-Libuš za výkon funkce předsedy výboru a
komise, s účinností od 1. června 2015 takto:
- v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády,
c) 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. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu
neuvolněným zástupcům starosty městské části Praha – Libuš s účinností od 1.
června 2015 takto:
- ve výši 50% z maximální výše stanovené aktuálním nařízením vlády,
d) 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. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu
neuvolněnému starostovi městské části Praha – Libuš s účinností od 1. června 2015
takto:
- ve výši 50% z maximální výše stanovené aktuálním nařízením vlády
Hlasováno:
pro: 10
proti: 1 (zastupitel Kadlec)
zdržel se: 2 (zastupitelka Tůmová, zastupitelka Tomášková)
Bylo přijato usnesení č. 18/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 24:20 – 58:00

K bodu 5 - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2015 (TISK Z 023)
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Zástupce starosty Kuthan uvedl tento materiál. Seznámil přítomné s jednotlivými změnami.
Zastupitel Kadlec uvedl, že Finanční výbor doporučil tuto změnu schválit.
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Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje rozpočtovou změnou č. 1 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve
všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 19/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 58:09 – 01:01:30

K bodu 6 – Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 024)
Pan Ivan Pažout písemně oznámil záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš k bytové
jednotce 47 (C308), na pana Jaroslava Růžičku.
V přiložených podkladech je i písemné stanovisko Bytového družstva Libuš k převodu
členských práv a čestné prohlášení pana Jaroslava Růžičky.
Pan Ivan Pažout nevyužil v loňském roce, souhlas Zastupitelstva městské části PrahaLibuš – UZ 14/2014, ze dne 4.12.2014, kde chtěl své členství převést na paní Hanu
Pažoutovou. Toto se tedy ruší z důvodu nenaplnění. Důvody nejsou známy.
Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 118/2015 ze dne 4.5.2015, Rada
doporučila jeho novou žádost předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Libuš ke schválení.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů nevystoupil.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. ruší své usnesení č. 14/2014 ze dne 4. 12. 2014 na převod členství v Bytovém družstvu
Libuš ze člena pana Ivana Pažouta, bytem Libušská 7/185, 142 00 Praha 4, nájemce
bytu C308, na paní Hanu Pažoutovou, bytem Výletní 366, 142 00 Praha 4,
2. schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Ivana Pažouta,
bytem Výletní 366, 142 00 Praha 4, nájemce bytu 47 (C308), na pana Jaroslava
Růžičku, bytem K Lukám 649, 142 00 Praha 4.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
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Bylo přijato usnesení č. 20/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 01:01:35 – 01:03:00

K bodu 7 - Odsouhlasení přijetí neinvestiční finanční dotace MV ČR na
rok 2015 na realizaci projektu „Podpora integrace na území MČ PrahaLibuš v roce 2015“ dotovaného z programu MV ČR „Projekty obcí na
podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“. (TISK Z 025)
MČ Praha-Libuše byla příjemcem dotace z MV ČR na financování aktivit podporujících
klidné soužití obyvatel v lokalitách, kde se vyskytuje větší množství zástupců různých kultur
z tzv. 3. států, tedy ze států mimo EU.
Jedním z hlavních přínosů projektů v minulých letech bylo získání finančních prostředků
na asistenty pedagoga pro žáky, kteří se vzdělávají ve školkách a školách na území MČ
Praha-Libuš a nehovoří českým jazykem (žáci s odlišným mateřským jazykem, OMJ) s cílem
zajistit kvalitní výuku jak těmto žákům, tak ostatním žákům v třídách, do kterých jsou
zařazeni tito žáci.
Díky vzrůstajícímu počtu žáků ve školách a školkách a vzrůstajícímu počtu i žáků s OMJ
se staly v letech 2013-2014 asistenti pedagoga nezbytným doplňkem týmu pedagogů na obou
základních a dvou mateřských školách.
Na základě úspěšné realizace v předchozích letech připravila ÚMČ projekt i na rok 2015.
Celkové náklady projektu:

2.540.000,- Kč.

Schválená dotace od MV:
Vlastní zdroje, včetně zdrojů dílčích realizátorů (min. 10%):

2.286.000,- Kč.
254. 000,- Kč.

Vlastní zdroje podrobněji:
Vlastní prostředky MČ – jsou zahrnuty v již schváleném rozpočtu MČ na rok 2015
(v kap. činnost místní správy),
250.000,- Kč
Kapitolu je třeba rozpočtovou změnou upravit a navýšit prostředky o
tj. na

4.000,- Kč,
254.000,- Kč.

Pan starosta uvedl tento materiál.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda byly naplněny cíle projektu.
Referentka EU Fruncová-Vlčková seznámila přítomné s vyhodnocením projektu.
Pan starosta poděkoval všem, kteří se projektu účastnili.
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Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 na realizaci
projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ dotovaného
z programu MV ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce
2015“ ve výši 2.286.000,- Kč a spoluúčast žadatele zahrnující spoluúčast dílčích realizátorů
projektu v celkové výši 254.000,- Kč.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 21/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 01:03:20 – 01:12:15

K bodu 8 - Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a Smlouvy o
zajištění smluvních závazků ze společností PIXABELLY LIBUŠ s.r.o.
(TISK Z 026)
Společnost Pixabelly Libuš s.r.o. chce souhlas MČ ke stavebnímu řízení na výstavbu Domova
s pečovatelskou službou a Domova seniorů v ulici Brunelova. Zároveň by v rámci výstavby
zajistila propojení slepého ramena ulice Brunelova s ulicí Generála Šišky a vybudovala by
propojovací chodník od zastávky MHD k Domu s chráněnými byty nebo k objektu English
international school Prague, s.r.o.
Pan starosta uvedl tento materiál. Na základě připomínek z minulého jednání Zastupitelstva
byl do návrhu smlouvy doplněn bod 2.2, týkající se nevzdání se práv MČ jako účastníka
řízení.
Zastupitelka Tůmová navrhla nesouhlasné stanovisko z důvodu přijetí darovací smlouvy. MČ
vzniká určitý finanční zájem na vydání souhlasného územního rozhodnutí. MČ se tímto
vzdává nestrannosti.
Zástupce starosty Kuthan navrhl doplnění do návrhu smlouvy, že se MČ nevzdává práva
odvolání, aby i ze smlouvy vyplývalo, že se svých práv MČ nevzdává.
Zástupkyně starosty Adámková vznesla dotaz na zastupitelku Tůmovou, zda navrhne jiný
postup nebo zda vidí přijetí jakéhokoliv daru jako nepřípustné.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že vítá přijetí všech darů, ale upozorňuje, že výše uvedený dar je
vázán smlouvou o schválení územního rozhodnutí.
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Zástupce starosty Macháček upozornil na fakt, že souhlasné stanovisko k územnímu řízení
vydává stavební úřad.
Pan starosta uvedl, že schválením výše uvedené smlouvy dává zastupitelstvo možnost přijetí
finančního daru od budoucího investora. MČ jako účastník řízení nemá možnost, jak státní
správu ovlivnit. Uvedl, že MČ dlouhodobě jedná s investorem, ten přistoupil na připomínky
MČ.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že MČ vydává stanovisko k územnímu řízení – z principu toto
stanovisko není nestranné.
Zástupce starosty Kuthan uvedl, že nezaznělo, že by se MČ měla vzdát práva odvolání a
uvedl, že se jedná o dezinterpretaci.
Zástupkyně starosty Koudelková uvedla, že je dotčena pouhou úvahou, že by Rada nehájila
zájmy obce.
Odchod Ing. Koudelková – 19.36 hodin – počet zastupitelů 12.
Zastupitel Kadlec uvedl, že je rád za darované fin. prostředky, ale navrhl smlouvu uzavřít ve
chvíli, kdy bude vydáno stavební povolení.
Zástupce starosty Macháček navrhl možnost, že si Zastupitelstvo může vyhradit rozhodovací
právo k této výstavbě. Dále poukázal na fakt, že se MČ snaží získat finanční prostředky
v rámci stavby, s jejíž výstavbou MČ souhlasí.
Pan starosta uvedl, že MČ se nevzdá práva odvolání v jakémkoliv územním řízení. V tomto
případě byly uplatňovány připomínky od samého začátku se seznámením s projektem.
Příchod Ing. Koudelková 19.40 hodin – počet zastupitelů 13.
Zástupce starosty Macháček uvedl, že z hlediska právního je dar nevymahatelný.
Zastupitel Kadlec navrhl výstavbu bezbariérového chodníku od autobusové zastávky.
Pan starosta uvedl, že v současné době je ve vyhlášce uvedeno, že výstavba nového chodníku
musí být bezbariérová – jedná se o zákonnou povinnost.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností PIXABELLY
LIBUŠ s.r.o., IČ: 03595056, se sídlem: Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady,
2. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění smluvních závazků se společností PIXABELLY
LIBUŠ s.r.o., IČ: 03595056, se sídlem: Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady na propojení slepého konce ulice Brunelova na ulici Generála Šišky a
vybudování chodníku pro pěší od zastávky MHD k Domu s chráněnými byty,
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3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluv, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Hlasováno:
pro: 11
proti: 1 (zastupitelka Tůmová)
zdržel se: 1 (zastupitel Kadlec)
Bylo přijato usnesení č. 22/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 01:12:18 – 01:50:30

K bodu 9 - Zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.č. 968/3 za část
pozemku parc.č. 969/2 oba v k.ú.Písnice, obec Praha (TISK Z 027)
Pan Jindřich Nechvátal podal v roce 2004 na ÚMČ Praha-Libuš žádost o potvrzení nabytí
vlastnického práva k pozemku parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice vydržením.
Pozemek parc. č. 968/3 v k.ú. Písnice, obec Praha byl dlouhodobě připlocen k pozemkům
pana Jindřicha Nechvátala, který jej jako zahradu řadu let užíval. Věděl však, že jde o majetek
ve vlastnictví hl. m. Prahy, předtím ČR – MNV Libuš. Uvedený pozemek byl totiž veden řadu
let na LV 1 pro k.ú. Písnice, obec Praha s vlastnickým právem Česká republika, právo
hospodaření s majetkem státu MNV Libuš, Praha 4 Libušská 35. To, že pan Nechvátal věděl,
že pozemek není jeho vlastnictvím, dokládá naposledy kromě jeho potvrzení pro převod
pozemku z LV 1 na LV 530 pro k.ú. Písnice, skutečnost, že v roce 2004 byl vyzván Městskou
částí Praha-Libuš k narovnání vztahů a skutečnost, že si v roce 2006 žádal o souhlas
s umístěním plynovodní přípojky na této parcele včetně vybudování plynového pilíře
v oplocení, které sám postavil na předmětném pozemku.
Tento pozemek byl na základě Prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitosti na
obec na základě § 1 zák. ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí zapsán na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha do vlastnictví
hlavního města Prahy-svěřená správa Městská část Praha-Libuš, a to v březnu 2013. Lze
kvitovat vstřícnost pana Nechvátala v roce 2013 při Zápisu předmětného pozemku na LV 530
pro k.ú. Písnice, obec Praha, ale bez následujícího vypořádání jde pouze o dílčí krok.
Uvedený pozemek je oplocený a užívá jej stále bez právního důvodu pan Jindřich Nechvátal,
který vlastní sousední objekt č. p. 191 na pozemku parc. č. 967 v k.ú. Písnice.
Byla vedena řada jednání s panem Jindřichem Nechvátalem v této záležitosti, jak ohledně
koupě pozemku, tak případné směny pozemku parc. č. 968/3 v k.ú. Písnice, za pozemek ve
vlastnictví pana Nechvátala. V roce 2013 byl nabídnut pozemek parc. č. 968/3 v k.ú. Písnice
panu Nechvátalovi k odprodeji.
Návrh na vypořádání vlastnických vztahů zpočátku narážel na skutečnost, že pro daný
pozemek platila původně pozemková cenová mapa hl.m.Prahy /cena 2.350,-Kč/m2/,ale dle
sdělení MHMP parcela 968/3 je ve vlastnictví jiného subjektu než parc. č. 967, také
nahlédnutím do mapy je zřejmé, že tyto parcely nejsou v dotyku, na základě výše uvedeného
nelze považovat parcely za funkční celek a cena se stanoví dle zákona a vyhlášky pro
oceňování. V roce 2014 požádala MČ Praha-Libuš Hlavní město Prahu, MHMP, o vyjmutí
pozemku parc. č. 968/3 v k.ú. Písnice z grafické části cenové mapy, od 1.1.2015 je tedy
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textová a grafická část cenové mapy v souladu a pozemek není uveden cenové mapě
stavebních pozemků.
V březnu 2015 bylo provedeno místní šetření ohledně dalšího postupu ve věci
majetkoprávního vypořádání k pozemku parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice, který dlouhodobě užívá
pan Jindřich Nechvátal. Po prohlídce pozemků ve vlastnictví pana Nechvátala a ve svěřené
správě Městské části Praha-Libuš nabídl pan Nechvátal směnu pozemků.
A to za pozemek parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice,obec Praha ve svěřené správě MČ Praha-Libuš o
výměře 166 m2, který užívá, nabídl část pozemku parc.č. 969/2 v k.ú. Písnice, obec Praha, ve
svém vlastnictví.
Pozemek parc.č. 969/2 o výměře 273 m2, ostatní plocha, je uveden na LV 266 pro k.ú.
Písnice, obec Praha a sousedí s pozemky parc.č. 970, 963/1 a 969/1, které jsou ve svěřené
správě Městské části. Pan Jindřich Nechvátal by na vlastní náklady nechal vyhotovit
geometrický plán na rozdělení pozemku parc.č. 969/2 tak, aby část pozemku určena ke směně
– 166 m2 – byla oddělena. Takže by došlo ke směně pozemku parc.č. 968/3 o výměře 166 m2
za část pozemku parc.č. 969/2 o odpovídající výměře. Ocenění by bylo provedeno znaleckým
posudkem podle bonity půdy :
pozemek parc.č. 968/3 o výměře 166 m2 – celková částka 4.430,-Kč, tj. 26,69 č/m2
pozemek parc.č. 969/2 o výměře 273 m2 – celková částka 2.708,-Kč, tj. 9,92 Kč/m2
Po oddělení m2 u směňovaného pozemku parc.č. 969/2 uhradí pan Nechvátal rozdíl ceny ,
která je u pozemku parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice, obec Praha.
Pan starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Zástupkyně starosty Adámková uvedla tento materiál.
Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, jaký je zájem MČ na vypořádání pozemků. Je v zájmu pana
Nechvátala (ten pozemek užívá několik let).
Zástupkyně starosty Adámková uvedla, že veškeré náklady na případnou směnu ponese pan
Nechvátal.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda se v tomto materiálu jedná pouze o záměr zveřejnění.
Zástupkyně starosty Adámková, že ano.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že o případné směně bude jednat ještě Zastupitelstvo.
Zástupkyně starosty Adámková uvedla, že pozemek byl předběžně oceněn.
Zastupitelka Tůmová upozornila na cenu pozemku, která by se směnou zvýšila. V případě
prodeje bude mít pozemek cenu jako zbytek jeho zahrady.
Zástupkyně starosty Adámková uvedla, že byl vznesen dotaz na MHMP – pokud parcely
nejsou v dotyku, nelze považovat parcely za funkční celek. Vyjádření MHMP bude přiloženo
k případné směně pozemku.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
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1. schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č. 968/3, v k. ú. Písnice, obec
Praha o výměře 166 m2, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš za část pozemku
parc. č. 969/2, v k. ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví fyzické osoby,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem záměru, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 23/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 01:50:35 – 02:11:35

K bodu 10 - Doplnění Pravidel pro poskytování grantů 2015 – Dodatek č. 1
v souvislosti s novelou provedenou zákonem č. 24/2015 Sb. (TISK Z 029)
Na konci února roku 2015 vstoupil v platnost zákon č. 24/2015 Sb., kterým se upravuje zákon
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech s odkazem na §10c odst. 2 zák. 24/2015 Sb. Tato
úprava Pravidel pro poskytování grantů 2015 - Dodatek č. 1 upravuje poskytování grantů
v souladu se zákonem č.24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, v jakém stavu je grantové řízení, které mělo být 27. 4.
ukončeno.
Zastupitel Řezanka uvedl, že může komentovat až po projednání v Radě MČ, které proběhne
příští týden.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na doplnění pravidel i proběhlého grantového řízení.
Pan starosta – jedná se o doplnění tohoto otevřeného grantového řízení, nemění podmínky,
doplňují se nezbytné náležitosti, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda na základě těchto změn neměl některý žadatel
zkrácený přístup ke grantovému řízení.
Zastupitel Řezanka – tento způsob umožní organizacím MČ lépe vyúčtovat finanční
prostředky. Podmínky nikoho neomezí.
Pan starosta blíže seznámil s podmínkami grantového řízení a uvedl, že nedochází ke změně
pravidel.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
schvaluje doplnění Pravidel pro poskytování grantů 2015 – Dodatek č. 1 v souvislosti
s novelou provedenou zákonem č. 24/2015 Sb., který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 24/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 02:01:40 – 02:09:08

K bodu 11 - Zpráva o činnosti rady za období od 18. 3. 2015 do 4. 5. 2015
(TISK Z 028)
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na zadávání veřejných zakázek – zda existuje vnitřní
směrnice, která toto upravuje. Pokud ano, proč není zveřejněna na webových stránkách MČ.
Tajemník Sochůrek uvedl, že je vydána směrnice schválená Radou MČ – jedná se o vnitřní
směrnici.
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 Rady městské části za období od 18. 3. 2015 do 4. 5. 2015.
Hlasováno:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Bylo přijato usnesení č. 25/2015.
Obsah vystoupení diskutujících je na zvukovém záznamu.
Zvukový záznam: 02:09:16 – 02:11:55

K bodu 12 – Různé
Pan starosta informoval o stavu rekonstrukce komunikace Ke Kašně.
Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na jednací řád Zastupitelstva, konkrétně o možnosti zařazení
bodu zastupitelem na návrh programu Zastupitelstva.
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Pan starosta uvedl, že na návrhu jednacího řádu spolupracuje s právničkou z MHMP.
Odchod zastupitel Herc z jednací místnosti – 20.20 hodin – počet zastupitelů 12.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že o nezařazení jejího navrženého bodu by ráda podala podnět
k prošetření Kontrolnímu výboru.
Příchod zastupitel Herc do jednací místnosti – 20.22 hodin - počet zastupitelů 13.
Zastupitelka Fendrychová požádala o informaci, v jakém stadiu se nachází demolice domu
naproti Sokolovně.
Pan starosta informoval, že byl stavebním úřadem vyměřen demoliční výměr, ale práce ještě
nebyly zahájeny.
Zastupitelka Tůmová požádala zastupitele Herce, jako předsedu Kontrolního výboru, o
prověření, proč její bod Revokace usnesení zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 3/2014 ze dne
12. 2. 2014 ke změně územního plánu ze ZMK na OB na pozemcích parc. č. 50/2, 50/5,
50/6, 50/7 a 50/8, všechny v kat. území Písnice nebyl zařazen do programu na jednání
Zastupitelstva konaného dne 25. 3. 2015, který stanovila rada a nebyl umístěn na úřední desce
a webových stránkách MČ a zda toto bylo v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
Zastupitel Kadlec zahájil diskuzi na téma vedení kroniky MČ.
Dále zastupitel Kadlec vznesl dotaz na výběr ředitelky MŠ Mezi Domy.
Pan starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení, ale ještě nebyl vybrán vítěz. Jako host
komise uvedl, že 2 uchazečky byly vybrány jako vhodné a komise určila mezi nimi pořadí
v doporučení na funkci ředitelky.
Vedoucí ekonomického odboru Vachoušková požádala přítomné zastupitele na dotazy,
týkající se předložených bodů na příštím jednání Zastupitelstva. Případné dotazy ráda zodpoví
před samotným projednáváním.
Pan starosta uvedl, že pokud budou dotazy kladeny předem, může se jim vedoucí EO více
věnovat a dostane se jim kvalifikovanější odpovědi. Dále uvedl, že příští jednání
Zastupitelstva proběhne 24. 6. 2015.

K bodu 12 – Závěr
V 19.45 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za
účast.
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