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K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, 

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 2. zasedání zastupitelstva v roce 2016 v 18.05 hodin. 

Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, 

v tento čas bylo 16 přítomno členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Řezanka – pozdní příchod 

 

Nepřítomni: --- 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitelku Fendrychovou a zastupitele Franka, oba 

projevili souhlas.    

Hlasováno: 16-0-0 

 

Do návrhové komise požádal zastupitelku Koudelkovou, zastupitelku Kendíkovou, zastupitele 

Kuthana, všichni projevili souhlas.  

Hlasováno: 16-0-0 

 

Všichni členové obdrželi navržený program, pan starosta se tázal přítomných, jestli má někdo 

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi dodatečné materiály: 

 

TISK Z 028 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace MČ Praha-Libuš 

s hlavním městem Prahou z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy 

pro rok 2016. Navrhl tento bod projednat jako bod č. 15. 

 

TISK Z 029 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, určené na předfinancování projektu Podpora 

integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017. Navrhl tento bod projednat jako bod 

č. 16. 

 

TISK R 030 - Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2015. Navrhl tento 

bod projednat jako bod č. 8. 

 

Zastupitelka Radová navrhla stažení bodu č. 4 - Domov seniorů a domov s pečovatelskou 

službou Praha-Libuš“  na pozemku parc. č. 871/21 v k.ú. Libuš – verze 2/2016 - Pixabelly 

s.r.o. z důvodu, že trestní oznámení nebylo podáno pouze z důvodu Luna Property, ale také 

Pixabelly. 

 

Starosta uvedl, že v TISKU Z 016 A investor stahuje svou žádost podanou v loňském roce. 

V TISKU Z 016 B jsou městskou částí zapracovány požadavky na nový projekt. V návrhu 

usnesení v tomto bodě je vyjádřena podpora těchto požadavků – řešení dopravy v dotčené 

lokalitě. 
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Zastupitelka Radová navrhla stažení TISKU Z 016 B. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že oba Tisky jsou pod jedním bodem tj. bodem č. 4, klíčový je 

materiál TISK Z 016 B, kde je navrženo schválení smlouvy o zajištění smluvních závazků se 

spol. Pixabelly. Upozornila, že na základě shlédnutí zaslaných materiálů, týkajících se 

podaného trestního oznámení, je vhodné materiál stáhnout jako celý bod. Projednání 

materiálů mže být rizikem a do ukončení šetření by doporučovala se tímto materiálem 

nezabývat a pokračovat na základě výsledků policejního šetření. 

 

Starosta upozornil, že není známo, jak dlouho bude vyšetřování probíhat, ale upozornil, že 

může nastat situace, že investor nebude čekat a podá žádost o územní řízení, se kterým se MČ 

nebude muset ztotožnit. Uvedl, že vyšetřování je v prvotní fázi – sběr informací, nikdo nebyl 

obviněn. Policii bylo zasláno vše, o co požádala. Také podal ústní vysvětlení, zodpovídal na 

všechny položené otázky. V návrhu usnesení TISKU Z 016 B jsou kladeny podmínky MČ na 

řešení dopravy v lokalitě. 

 

Příchod zastupitel Řezanka – počet zastupitelů 17. 

 

Pan starosta dal hlasovat o: 

 

zařazení TISKU R 030 - Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2015 jako 

bodu č. 8. 

hlasováno: 17-0-0 

 

zařazení TISKU Z 029 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, určené na předfinancování projektu 

Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017 jako bodu č. 16. 

hlasováno: 17-0-0 - přijato 

 

zařazení TISKU Z 028 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou z Programu podpory aktivit integrace cizinců na 

území hl. m. Prahy pro rok 2016 jako bodu č. 15. 

hlasováno: 17-0-0 - přijato 

 

vyřazení navrženého bodu č. 4 - Domov seniorů a domov s pečovatelskou službou Praha-

Libuš“  na pozemku parc. č. 871/21 v k.ú. Libuš – verze 2/2016 - Pixabelly s.r.o. 

hlasováno: 2-11-4 – nebylo přijato 

 

Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto 

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Počet obyvatel 

4. Domov seniorů a domov s pečovatelskou službou Praha-Libuš“  na pozemku parc. 

č. 871/21 v k.ú. Libuš – verze 2/2016 - Pixabelly s.r.o. 

5. Stanovisko k doplněné projektové dokumentaci pro umístění stavby rezidenčního 

objektu „U metra Libuš“ s doplňkovou komerční funkcí pro investora Rezidence 
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Měcholupy s.r.o., z 07/2015 revize 10/2015  umístěna na pozemcích  parc.č. 

1123/1, 1123/43, 1123/44, 1123/45, 1123/46, 1123/47 a 1123/114, všechny v k. ú. 

Libuš. 

6. Úprava rozpočtu na rok 2016 

7. Úprava rozpočtového výhledu Městské části Praha-Libuš na  roky 2017 – 2021 

8. Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2015 

9. Rozpočtová změna č. 1 v roce 2016 

10. Dohoda o uznání a narovnání práva vlastnického k nemovitosti, pozemku parc.č. 

418/7 v k.ú. Písnice 

11. Dohoda o uznání a narovnání práva vlastnického k nemovitosti, pozemkům parc.č. 

440/2 a 418/8 v k.ú. Písnice  

12. Nové zřizovací listiny pro JSDH Libuš a JSDH Písnice 

13. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených Městskou části 

Praha-Libuš 

14. Celoměstsky významná změna III – Z 2748/00  územního plánu SÚ hl.m. Prahy 

(aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy) 

15. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace MČ Praha-Libuš s 

hlavním městem Prahou z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. 

m. Prahy pro rok 2016 

16. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, určené na předfinancování projektu 

Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017 

17. Zpráva o činnosti Rady 

18. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

19. Různé 

20. Závěr 

 

Hlasováno: 15-1-1 a návrh programu byl přijat. 

 

Dále pan starosta informoval, že termín červnového zastupitelstva bude pravděpodobně 

posunut z 22. 6. na 29. 6. z důvodu nepřítomnosti 2 radních v původním plánovaném termínu. 

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
 

Pan Tůma vznesl dotaz, který položil již před 10 měsíci, a to na rekonstrukci komunikací 

v lokalitě Na Močále, Na Jezerách a přilehlém okolí. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že nenastala žádná změna. Nadále je čekáno na uvolnění 

finančních prostředků z MHMP, ten přestal realizovat technickou vybavenost. Jediné, co bylo 

realizováno, je rekonstrukce ulice Ke Kašně. 

 

Starosta uvedl, že v loňském roce bylo z rozpočtu hl. m. Prahy vyčerpáno 30 procent 

z finančních prostředků určených na technickou vybavenost. 

 

Pan Tůma uvedl, že pokud se podařilo realizovat rekonstrukci ulice Ke Kašně, je nutno 

vyvíjet aktivitu, aby rekonstrukce mohla být provedena i v jiných lokalitách. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že je pravidelně žádáno o realizaci technické vybavenosti. 
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Pan Tůma uvedl, že bez aktivity se nic nestane. Má být sepsána petice? Je na zodpovědné 

osobě, že na MHMP bude jednat za rekonstrukci komunikací. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že bude žádáno opakovaněji, to ho mrzí. Na podzim měla MČ 

připomínky k novému Strategickému plánu HMP a upozornili na skandální stav ulic 

v okrajových částech Prahy, toto nebylo ve Strategickém plánu HMP vůbec zahrnuto. Dále 

uvedl, že MHMP přestal realizovat technickou vybavenost cca před 10 lety z důvodu 

zadlužení se na velkých investicích. Uvedl, že bude opakovaně žádáno u radní Plamínkové. 

 

Pan Tůma doporučil komunikace nafotit a zaslat paní Plamínkové. Skutečně se jedná o 

zoufalý stav, lidé chodí po hlíně. Jde hlavně o tlak na MHMP. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že je možná přímá úměra úspěchu k počtu odeslaných dopisů. 

Bere tuto námitku na vědomí, budou zaslány dopisy s požadavky na MHMP. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že do rozpočtu MHMP bylo převáženo 8 mil. Kč a pro letošní 

rok bylo schváleno dalších 11 mil. Kč – prostředky nejsou vyčerpány. Požádala, aby se tato 

situace neopakovala. 

 

Starosta uvedl, že v případě rekonstrukce komunikace Ke Kašně, nebylo známo, za jakou 

finanční částku bude tato zakázka vysoutěžena. Dále uvedl, že MČ vyvíjí aktivitu 

dlouhodobě. V současné době je připravena rekonstrukce komunikace Libušské v Písnici. 

Bylo zjištěno, že předání objemného spisu této rekonstrukce ještě ani neproběhlo mezi dvěma 

odbory MHMP, od odvolání radního Stropnického se ještě ani jednou nesešel výbor pro 

územní plán. Rekonstrukce Libušské bude financována z prostředků TSK, ne z prostředků 

MČ. Situaci této rekonstrukce osobně řeší s radní Plamínkovou. Celá realizace rekonstrukce 

je připravena, nikdo neví, zda bude v letošním roce vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že před lety byl postup obrácený. TSK prováděla opravy povrchů 

a nedělala např. kanalizaci, poté se předávalo na technickou vybavenost. V současné době je 

postup obrácený. 

 

O slovo se přihlásil občan z ulice V Rohu.  

Vznesl dotaz: 

 na zřízení autobusové zastávky Mílová – starosta uvedl, že autobusová zastávka byla 

schválena v jednom směru, je nutno oddělit pozemek, který by byl svěřen MČ, poté je 

nutno schválit na Radě HMP a poté na Zastupitelstvu HMP, 

 na příjezdové parkoviště z ulice Dobronické do ul. V Koutě, kde se nachází 2 bytové 

domy – starosta informoval, že ul. Dobronická je ve správě TSK, jedná se o páteřní 

komunikaci, kde jezdí MHD. Bude informovat zástupce TSK při plánovaném jednání, 

 v jaké fázi je dokončení rekonstrukce pískoviště v ul. V Rohu – Ing. Rusiňáková 

odpověděla, že v současné době se čeká na realizaci dřevěného obložení, které bude 

hotové do 14 dnů (je prováděno Lesy HMP), písek bude navezen zítra. 

 

 

K bodu 3 – Počet obyvatel k 1. 1. 2016 (TISK Z 015) 

 
Při stanovení počtu obyvatel v naší městské části k datu 1. 1. 2016 se vychází vždy ze 

zveřejněné informace Českého statistického úřadu Praha (nikoliv z údajů Ministerstva vnitra 

ČR či jiných zdrojů). 
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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. 2016 je dle zveřejněné informace 

ČSÚ Praha 10 175. 

 

Hlasováno:  

pro: 17 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 14/2016 

 

Zastupitelka Adámková požádala o krátkou přestávku. 

 

Přestávka – 18.45 – 18.55 hodin. 

 

K bodu 4 – Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 22/2015 ze 

dne 20. 5. 2015 (TISK Z 016 A) 

Společnost Pixabelly Libuš s.r.o. doručila na ÚMČ žádost o projednání nového  návrhu 

Domova seniorů Libuš a zároveň informuje o stažení  studie projektu  Domova seniorů Libuš 

situovaného při ulici Brunelova na pozemku parc. č. 871/21 v k.ú. Libuš z  11/2014. 

 

Pan starosta uvedl tento materiál. Uvedl, že v TISKU Z 016 B v prvním bodě je navrženo, že 

Zastupitelstvo bere na vědomí, aby nevyplynulo, že MČ nemá žádné připomínky. Studie byla 

projednána Komisí stavební a dopravní, kde k ní byly vzneseny připomínky. TISK Z 016 B 

stahuje jako předkladatel a bude předložen se zapracovanými připomínkami, které jsou 

v zájmu MČ. 

 

Dále otevřel rozpravu k TISKU Z 016 A. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz k usnesení Zastupitelstva č. 22/2015, zda příloha usnesení 

obsahovala obě smlouvy. 

 

Starosta uvedl, že přílohu usnesení je smlouva darovací a smlouva o zajištění smluvních 

závazků. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, co je důvodem, že investor stahuje po roce, kdy měl 

schváleny všechny souhlasy, svou studii. 

 

Starosta odpověděl, že toto je otázka pro investora. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, proč se investora nikdo nezeptal. 
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Starosta uvedl, že zástupce investora byl přítomen na jednání Komise stavební a dopravní, 

které on není členem. Zastupitelka Tůmová jako členka komise se mohla zeptat. Možná 

komise tento dotaz vznesla a odpověď dostali. On důvod nezná. Byl seznámen s dopisem, 

kterým investor předkládá nový projekt. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

ruší své usnesení č. 22/2015 ze dne 20. 5. 2015 z důvodu stažení studie projektu Domova 

seniorů Libuš, situovaného při ulici Brunelova na pozemku parc. 871/21 v k.ú. Libuš (studie 

označená jako verze 11/2014), předložené společností  PIXABELLY Libuš s.r.o., IČO: 

03595056, se sídlem Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. 

 

Hlasováno:  

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 5 (zastupitelé Tomášková, Mráz, Tůmová, Radová, Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 15/2016. 

 

Nová studie a uzavření Smlouvy o zajištění smluvních závazků se 

společností PIXABELLY LIBUŠ s.r.o. (TISK Z 016 B) 

 
Společnost Pixabelly Libuš s.r.o. předložila dopisem dne 22. 2. 2016 přepracovanou studii na 

stavbu Domova seniorů Libuš (verze 2/2016). V rámci výstavby se zavazuje zajistit propojení 

slepého ramena ulice Brunelova s ulicí Generála Šišky a vybudování propojovacího chodníku 

od zastávky MHD k Domu s chráněnými byty nebo k objektu English international school 

Prague, s.r.o. na základě Smlouvy o zajištění smluvních závazků. 

 

Staženo. 

 

K bodu 5 - Stanovisko k doplněné projektové dokumentaci pro umístění 

stavby rezidenčního objektu „U metra Libuš“ s doplňkovou komerční 

funkcí pro investora Rezidence Měcholupy s.r.o., z 07/2015 revize 10/2015  

umístěna na pozemcích  parc.č. 1123/1, 1123/43, 1123/44, 1123/45, 1123/46, 

1123/47 a 1123/114, všechny v k. ú. Libuš. (TISK Z 017) 

 
Nyní předkladatel dokládá splnění daných podmínek vzešlých z usnesení ZMČ č. 45/2015. 

 

Žádost podala firma MS architekti s.r.o. na základě plné moci od Rezidence Měcholupy s.r.o. 

Předložená PD je pro územní řízení revidovaná 10/2015 a doplněná 02/2016, jde o lokalitu 

Novodvorská, Zbudovská, V Hrobech.  

 

Pozemky p.č.                                                 Územní plán pro všechny pozemky: 

1123/1   – 784 m
2
           Mimo malou část pozemků jde o SV- F. Malá část je vedena v OB-B, 

1123/43 – 781 m
2
         ale může jít jen o nepřesnost územního plánu.  

1123/44 – 784 m
2
          

1123/45 – 782 m
2
 

1123/46 – 782 m
2
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1123/47 -  787 m
2
 

1123/114 -177 m
2
 

 

Pozemky dotčené dopravním napojením v k.ú. Libuš:1120/1,1120/4 

                                                                  V k.ú. Kamýk  873/247, 873/248, 873/48. 

                                                                       

Vše mimo historického jádra obce.  

66 bj.  +  585 m
2 

 nebytových prostor. 191 obyvatel. 

Parkování: 72 PS v 1.PP + 28 PS venku na terénu. 6 u ulice v Hrobech, 9 pro nebytovou část 

navrhovaného objektu jako krátkodobá a pro obytnou část navrhovaného objektu jako 

krátkodobá (návštěvnická) a 13 PS je pro rezidenty bytového komplexu Zbudovská (nahrazují 

12 stávajících). Celkem 100 PS    

Odstup od stávající zástavby je 25 m. 

 

Nutno koordinovat s teoretickou výstavbou fi Hercesa. 

RMČ projednala dne 2. 11. 2015 a přijala usnesení č. 281/2015 a  23. 11. 2015 usnesení č. 

303/2015 (oprava písařské chyby),  

4. 4. 2016 – usnesení bude doplněno přímo na jednání zastupitelstva 

 

Zastupitel Macháček uvedl tento materiál – vysvětlil, že se doplnění projektové dokumentace 

týká ulice V Hrobech, kterou MČ převezme do správy a která se nachází na pozemku MČ. 

Bude vyhotovena nová komunikace. Situace je přiložena v digitální formě. 

 

Zastupitel Kadlec upozornil, že investor bude budovat komunikace v té části, kterou využije 

nebo podél pozemku, který bude zastavěn. Vznesl obavu, že nová komunikace nebude 

propojená se stávající a zbyde bahnitý úsek. Není možné se spoléhat na dobudování 

komunikace dalším investorem. Dále vznesl dotaz na kompenzace developerem městské části. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že MČ požadovala navýšení parkovacích stání. Vznesla dotaz, 

kolik parkovacích míst bude. 

 

Pan starosta požádal přítomného zástupce investora p. Veselého o odpověď. 

 

Pan Veselý uvedl, že počet parkovacích stání je navýšen na 20, ta jsou umístěna na pozemku 

developera. Dále uvedl, že byl zmenšen samotný objekt a také bude vybudována část ulice 

V Hrobech vč. infrastruktury a vybudování veřejného osvětlení. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda došlo k dohodě mezi MČ a investorem na propojení 

ulice Novodvorská a Libušská ulicí V Hrobech, vč. osvětlení která by byla kompaktní. 

 

Starosta uvedl, že investor vyhotoví vlastní část ulice V Hrobech z ul. Novodvorské a zároveň 

část z ulice Libušské. Je logické, že další investor, který bude následně stavět, by ulici měl 

propojit. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že by bylo vhodné, aby k propojení došlo nyní. Není známo, jak 

tento stav bude dlouho. Požádala o doplnění do bodu č. 2 návrhu usnesení – stavba propojí 

ulici Novodvorskou s ulicí Libušskou, jedná se o pouhých 200 m, dopravní režim může být 

určen šikanami. 
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Starosta uvedl, že návrh je hlasovatelný, ale obtížně realizovatelný. Část dalšího propojení 

není majetkem MČ, aby MČ mohla poskytnout součinnosti budoucímu investorovi, ale jistě 

zasahuje do jiného soukromého pozemku. Touto úpravou usnesení by MČ zavázala 

budoucího vlastníka, že přes jeho pozemek povede komunikace.  

 

Pan Veselý uvedl, že byla provedena studie proveditelnosti komunikace. Jsou zapracovány 3 

varianty klidového řešení. Všechny varianty zasahují do pozemku spol. Oáza Nové dvory. 

Muselo by dojít k dohodě. 

 

Tento fakt potvrdil i starosta – k propojení je nutné využití pozemku spol. Oáza Nové Dvory. 

 

Zastupitelka Tůmová stáhla svůj návrh úpravy usnesení. 

 

Starosta uvedl, že při jednání se spol. Oáza Nové Dvory upozornil, že bude nutno navázat na 

projekt komunikace, bude vznesen požadavek na navázání projektu. Jsou informováni o této 

skutečnosti. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na kompenzace investorem pro městskou část. V současné 

době to je 20 parkovacích míst. 

 

Starosta uvedl, že o žádných jiných kompenzacích neví. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že je nutno si uvědomit, že přijatým usnesením na minulém 

jednání zastupitelstva se MČ vzdala části funkčního využití z 60 ku 40 na 90 ku 10 a tím jsme 

se zdali určité části občanské vybavenosti, což byl ústupek vůči developerovi, např. zatížení 

nových rodin s dětmi. Je nutno zvážit, jakou zátěž tato stavba přinese městské části. 

 

Zastupitel Mráz upozornil, že pokud nedojde k propojení komunikace v současné době, tak už 

k propojení nikdy nedojde. Investor např. může jednat se společností vlastnící pozemek o 

odkupu, určitě by se mu to vyplatilo.  Je to jednou z možností, jak realizovat kompenzaci. 

 

Zastupitelka Radová požádala zastupitele Macháčka o zodpovězení dotazu zastupiteli 

Kadlecovi. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že jedinou možností je uzavření smlouvy o spolupráci, což může 

být označeno jako trestní čin. MČ nemá nárok na žádnou kompenzaci ze zákona, je možná 

domluva. Jde o to, jak domluvu provést. V minulosti byla snaha propojení nové Božejovické 

ulice se starou Božejovickou ulicí, bylo ve všech usneseních, developer se vším souhlasil, ale 

dohodu nesplnil. Stavební úřad nemůže takovou uzavřenou dohodu developerovi nařídit. On 

sám navrhoval uzavírání plánovacích smluv, která je zakotvena ve stavebním zákoně, ale 

Rada rozhodla, na základě právních doporučení, o uzavírání smluv o spolupráci z důvodu 

složitostí plánovacích smluv. Dosud byly uzavřeny 2 smlouvy o spolupráci a obě jsou 

vyšetřovány Policií ČR. Je riziko, pokud budou uzavírány smlouvy o spolupráci, budou 

všechny vyšetřovány Policií. Sám neví, jak postupovat. Bude tedy jednat s jednatelem 

společnosti p. Svobodou. Ve chvíli, kdy bude slíbena kompenzace, je možné, že bude 

považováno za úplatek. Jemu samotnému se projekt líbí. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že plánovací smlouvy jsou běžné, plnění může být i nepeněžité. 

Smlouvy by měly být konzultovány s právníkem, aby nedocházelo k „paskvilům“. 
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Zastupitel Macháček uvedl, že „paskvily“ jsou konzultovány s právníky. On nepozná dobrého 

právníka. Jako stavař připravuje výběrová řízení pro obce a každá obec má svá pravidla.  

 

Starosta uvedl, že od zastupitelky Tůmové zaznělo, že MČ se vzdala části funkčního využití z 

60 ku 40 ve prospěch 90 ku 10 a tím by mohla MČ za to něco získat. Pochopil to dobře? 

Zastupitelka Tůmová s tím souhlasí. Dále uvedl, že pokud bylo podáno trestní stíhání za 

součinnosti se společností Pixabelly, tak si myslí, pokud by toto bylo zapsáno do smlouvy, 

bude se na radnici připravovat na další podání na Policii. Toto bude přesně napadeno, že jsme 

údajně za součinnost změny využití, získali něco, je jedno, jestli finanční nebo ne. Pak je 

možné zase vyšetřování Policií, z toho důvodu by mělo být zastaveno jakékoliv vyjadřování 

k tomuto projektu, protože si  Policie vyžádá nějaké usnesení a požádá pana starostu o podání 

vysvětlení. On rád přijde a bude vysvětlovat, že je jednáno v nejlepším zájmu MČ.  Tak 

nahlíží jako laik po zkušenosti, která byla v minulých měsících získána.   

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že developer vybuduje na území MČ nezanedbatelnou stavbu, kdy 

bude navýšen počet obyvatel. On by očekával, že upraví okolí stavby dále než za „plot“ 

stavby i pro obyvatele z nové stavby, kteří okolí budou nejvíce využívat. Pokud v okolí stavby 

zbyde kus bahnité cesty, mohou obyvatelé nového objektu v budoucnu apelovat na zastupitele 

o vybudování kvalitní cesty. Investor by měl investovat do okolí stavby. Domnívá se, že 

kompenzace nemusí být finanční. Navrhuje o tomto tisku nehlasovat a stáhnout jej, aby 

zastupitelé měli možnost hledat jiné cesty kompenzace nebo dojít k dohodě s 3. stavbou. 

Vzhledem k velikosti objektu by měl investor investovat do okolí a zvelebení krajiny. 

 

Starosta uvedl, že v tomto duchu on také argumentoval při výslechu na Polici. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že plánovací smlouvy, které uzavírají jiné MČ, obsahují 

praktické kroky – např. rozšíření kapacit v MŠ, úpravy zeleně, komunikací – reflektují zátěž, 

kterou projekt vnáší do daného území. Projekt je zátěží pro MČ.  

 

Zastupitelka Radová upozornila na rozdíl mezi poskytnutím bezúčelové částky nebo na 

poskytnutí fin. prostředků vymezené zákonem. Dále uvedla, že trestní oznámení podalo 

sdružení Oživění, dnes si na úřadě studovaly se zastupitelkou Tůmovou materiály, které byly 

Policii zaslány. To že je řešeno trestní cestou, jí není blízké a nemá s tím nic společného. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že se omlouvá, že na jednání rady neuměl prosadit návrh na 

uzavírání plánovacích smluv. Dále uvedl, že neví, jak se bude domlouvat se dvěma třetími 

stranami. Jedná se o Oáza Nové Dvory a rodinou Davídkových. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s předloženou doplněnou projektovou dokumentací pro umístění stavby 

rezidenčního objektu s doplňkovou komerční funkcí „U metra Libuš“ z 07/2015 revize 

10/2015  investora Rezidence Měcholupy s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 

275 89 048, zapsanou v obchodní rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C 

vložka 117327 na pozemcích  parc.č. 1120/1 a 1120/4, 1123/1, 1123/43, 1123/44, 

1123/45, 1123/46, 1123/47 a 1123/114, všechny v k. ú. Libuš za těchto podmínek: 

 pro uložení inženýrských sítí do pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš budou před zahájením prací uzavřeny 
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smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen v souladu se 

Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

2. souhlasí s převzetím stavby nové komunikace a chodníku v ulici  V Hrobech vybudované 

v rámci stavby „U metra Libuš“  na pozemcích parc.č.  1120/1 a 1120/4 oba v k.ú. 

Libuš,  do majetku a správy  městské části Praha-Libuš za těchto podmínek: 

 stavba bude pravomocně zkolaudována, prostá vad a nedodělků,  

 v katastru nemovitostí budou zanesena všechna věcná břemena, 

 na stavbě nebudou žádná zástavní práva, závazky ani pohledávky.  

3. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace. 

  

Hlasováno:  

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 3 (zastupitelé Tůmová, Radová, Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 16/2016. 

 

 

K bodu 6 – Úprava schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2016 

(TISK Z 018) 

 
Podle usnesení Zastupitelstva  č.12/1 ze dne 17. 12. 2015 byl finanční vztah z rozpočtu 

hlavního města Prahy na rok 2016 k Městské části Praha-Libuš stanoven ve výši 30 374 tis. 

Kč. 

 

Zastupitel Kuthan představil tento materiál. Vyjádřil omluvu za chybu v minulém usnesení, 

kde byla chyba ve vztahu k objemu financování, byly uvedeny pouze sociální fondy, měl být 

uveden i zůstatek z minulého roku, který však byl v samotném rozpočtu obsažen. Dále bylo 

zjištěno, že měly být navýšený příjmy o 37 tis. Kč ve výdajích v položce služby. Uvedl, že 

žádné finanční prostředky v rozpočtu nechybí. 

 

Zastupitelka Tomášková vznesla dotaz na případnou revokaci přijatého usnesení a dále proč 

upravený rozpočet není zpracován podle rozpočtové skladby zákona č. 250. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že případná revokace byla konzultována na MHMP, ale byla 

doporučena předložená forma nápravy. K rozpočtové skladbě rozpočtu uvedl, že v minulých 

letech při projednávání rozpočtu zaznívaly diskuze o nepřehlednosti předložených rozpočtů, 

to bylo napraveno, aby rozpočet byl srozumitelný a přehledný. Byl ubezpečen vedoucí OE 

paní Vajnerovou, že rozpočet je tříděn dle rozpočtové skladby a příští rozpočet bude 

připraven dle všech pravidel. 

 

 

Odchod zastupitelka Adámková z jednací místnosti 19.46 hodin – počet zastupitelů 16. 

 

Vedoucí OE paní Vajnerová uvedla, že rozpočet je třídění dle položek, jednotlivých 

paragrafů. V příštím roce bude připraven rozpočet dle zákonných pravidel. Dále uvedla, že 

kdyby předložený rozpočet nebyl formálně v pořádku, byl by vrácen z MHMP. K chybnému 

schválenému rozpočtu uvedla, že se omlouvá, chyby se již nebudou opakovat. 

 

Příchod zastupitelka Adámková z jednací místnosti 19.48 hodin – počet zastupitelů 17. 
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Zastupitelka Tomášková poukázala na chyby v součtech jednotlivých položek, např. 

v položce 57 pohonné hmoty je celková výše finanční částky 100 tisíc Kč a tato částka je 

rozepsána na Libuš 30 tis. Kč a Písnice 75 tis. Kč, tak tomu je i u položky 59 školení ve výši 

60 tis. Kč, tato výše je rozepsána Libuš 10 tis. Kč, Písnice 30 tis. Kč. Tyto součty nesouhlasí. 

 

Paní Vajnerová uvedla, že součty v poznámce nesouhlasí s celkovou výší, ale v rozpočtu je 

částka správná. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že navržený rozpočet nebyl schválen podle zákona č. 250 o 

rozpočtových pravidlech. Chyba byla v určení, co je financování a co je schodek. Financování 

je třída rozpočtu, která by měla být v rozpočtu vyčleněna. Dále uvedla, že ve výdajích na 

několika položkách je zapojení výdajů z VHP, avšak v příjmech žádné příjmy z VHP nejsou. 

Výdaje jsou deklarovány z VHP, ale ve skutečnosti jsou z jiných fin. prostředků. Dále 

poukázala na fakt, že zákon č. 250 nezná pojem „úprava schváleného rozpočtu“. 

 

Paní Vajnerová uvedla, že se nápravu snažila vyřešit co nejlépe. Příjmy z VHP budou řešeny 

rozpočtovou změnou č. 6. Finanční prostředky jsou na účtu, financováním bude vráceno do 

oběhu a poté budou tyto fin. prostředky čerpány. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na objem financování a fakt, zda rozpočet je schodkový. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že rozpočet je schodkový. Hospodaření je formálně vyrovnané, ale 

rozpočet je schodkový.  

 

Zastupitelka Kendíková uvedla, že v rozpočtu v položce 9 – Ponechané investice je žádost o 

ponechání dotací pro ZŠ L. Coňka ve výši 1 mil. Kč. V materiálech na dnešní jednání 

zastupitelé obdrželi informaci o čerpání daru od spol. Luna Property.  

 

Tajemník uvedl, že v prosinci minulého roku MČ požádala MHMP o převedení veškerých fin. 

prostředků z dotačních titulů na jedinou akci – rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 

Meteorologická, aby se MČ přiblížila 40 procentům nákladů na kompletní rekonstrukci 

elektroinstalace, na zastupitelstvu HMP toto bylo schváleno a zůstatky těchto dotací budou 

použity na výše uvedenou akci. Toto bude zahrnuto v rozpočtové změně v měsíci červnu. 

 

Starosta uvedl, že všechny ponechané finanční prostředky se shromáždí na 1 plánovanou 

investici. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na zůstatky z dotací, a zda již z nich bylo čerpáno. 

 

Starosta uvedl, že v případě nevyčerpání dotace je možnost buď zbytek dotace vrátit, nebo 

požádat o její převedení na jinou akci. MHMP žádostem o převod investičních prostředků na 

jiné akce vyhovuje. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že FV se zabýval tříděním rozpočtu dle rozpočtové skladby, byl 

ujištěn paní Vajnerovou, že tomu tak je. Vznesl dotaz na položku komunikace. Výdaje na 

opravu komunikací zůstávají ve stejné výši a nevyčerpané prostředky z loňského roku se 

nepřevádějí do nového. Vznesl dotaz na nízkou výši finančních prostředků na komunikace, 

které jsou ve špatném stavu. Dále měl dotaz na rozpočtový výhled, kde jsou nuly a není 

možno si udělat obrázek o tom, jak si vedení MČ představuje postup v této oblasti. 
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Zastupitel Macháček uvedl, že finanční prostředky na komunikace, kanalizaci, vodovod, 

technickou vybavenosti se nikdy v rozpočtech neobjeví. Toto organizuje, financuje a realizuje 

příslušná složka MHMP. MČ nedostává finanční prostředky na výše uvedené akce. Ušetřené 

finanční prostředky zbylé z investičních akcí na školy je možno převést rozpočtovou změnou. 

Nerozumí tomu, že v rozpočtu má být zachycena každá maličkost. Je zastáncem 

jednoduchého rozpočtu, který je přehledný. Neví, jaké částky mají být v rozpočtovém 

výhledu, když ani MHMP neplánuje žádné akce a tudíž neví, jaké finanční částky budou 

převedeny na městskou část. Uvítal by plánovací mechanismus – nechápe, jak má být dáváno 

do rozpočtového výhledu. 

 

 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že na některých místech jsou komunikace tankodromem, na základě 

výše částky se nedostane na opravu nejnutnějšího. Komunikace Ke Kašně je hotová, nabízí 

se, že by interpelace na MHMP mohla pomoci, je nutno vyvíjet tlak. Částky v rozpočtovém 

výhledu se mu jeví spíše jako částky, které jsou potřebné, než které skutečně jsou. Je třeba 

znát prioritní ulice na opravy. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že priority na rekonstrukce budou zaslány zastupitelům. Dále 

uvedl, že priority byly komunikace, po kterých chodí děti do školských zařízení, proto byla 

také realizována rekonstrukce komunikace Ke Kašně. Ještě v předvečer zahájení rekonstrukce 

bylo zjišťováno, zda se skutečně v ulici nachází mateřská škola. Dále uvedl, že nelze 

srovnávat obec s městskou částí. Nevidí smysluplnost ve vypracování rozpočtového výhledu. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že již minule se ptala, kam je směřována hlavní investice ve 

výši 1.832. tis. Kč do nemovitého majetku. Dále uvedla, že paní Vajnerová je svědomitá a 

pracovitá, ale nechápe, jak mohou radní hlasovat k usnesení rozpočtu, které je v jiném znění, 

než jak je předkládáno zastupitelstvu. Obě usnesení jsou věcně špatná a pro obě usnesení bylo 

hlasováno. Problémem nejsou drobné chyby, ale tento závažný nedostatek. 

 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje 

1. předloženou úpravu schváleného rozpočtu Městské části Praha-Libuš na rok 2016 

v objemu příjmů ve výši 39 116 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 41 652 tis. Kč a 

v objemu financování ve výši 2 536 tis. Kč. Návrh úpravy schváleného rozpočtu je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. v ekonomické  činnosti MČ Praha-Libuš v roce 2016 výnosy ve výši  

3 490 tis. Kč a náklady ve výši 2 000 tis. Kč, s hrubým provozním výsledkem ve výši 1 

490 tis. Kč. 

 

Hlasováno:  

pro: 14 

proti: 2 (zastupitelé Tůmová, Radová) 

zdržel se: 1 (zastupitelka Tomášková) 

a bylo přijato usnesení č. 17/2016. 
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K bodu 7 - Úprava schváleného rozpočtového výhledu Městské části Praha-

Libuš na roky 2017 – 2021 (TISK Z 019) 

 
Podle usnesení Zastupitelstva  č.12/1 ze dne 17. 12. 2015 byl finanční vztah z rozpočtu 

hlavního města Prahy na rok 2016 k Městské části Praha - Libuš stanoven ve výši 30 374 tis. 

Kč. Na řádku místní správa v roce 2017 byly navýšeny výdaje o dlouhodobé závazky ve výši 

560 tis. Kč.  

 

Zastupitel Kuthan uvedl tento materiál. 

 

Odchod zastupitelka Kendíková z jednací místnosti – 20.15 hodin – počet zastupitelů 16. 

 

Starosta uvedl, že rozpočtový výhled byl doplněn o dlouhodobé závazky k firmě Enesa a 

Eltodo-Citelum v celkové výši 560 tis. Kč. 

 

Zastupitelka Radová, že nebylo zodpovězeno zastupitelce Tůmové na její dotaz, který se týkal 

investic do nemovitého majetku. 

 

Paní Vajnerová uvedla, že se jedná např. o opravu oken, havárie kotlů a podobně. Není přesně 

známo, na jaké opravy budou finanční prostředky použity. 

 

Příchod zastupitelka Kendíková do jednací místnosti – 20.17 hodin – počet zastupitelů 17. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje předloženou úpravu schváleného rozpočtového výhledu Městské části Praha-Libuš 

na roky 2017 – 2021. Úprava schváleného rozpočtového výhledu Městské části Praha-Libuš 

na roky 2017 – 2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 14 

proti: 0  

zdržel se: 3 (zastupitelé Tůmová, Radová, Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 18/2016. 

 

K bodu 8 – Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2015 

(TISK R 030) 

 
 

Schválený rozpočet může být dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v průběhu rozpočtového roku změněn. Změny rozpočtu se provádějí 

rozpočtovými opatřeními, která se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích 

k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí 

nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že rozpočtová změna č. 6 ve vztahu k VHP je řešena k loňskému 

roku. 
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Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, zda nebyla možnost projednat dříve.  

 

Paní Vajnerová, vedoucí OE uvedla, že rozpis dává povinnost, že musíme čerpat dle oddílu § 

34. Uvedla, že neměla s tím zkušenost, mohla dát změny do rezervního fondu. Myslela, že se 

musí finance rozdělit. Uvedla, že vytiskla přehled čerpání zpětně a vzala se sebou, jak bylo 

čerpáno VHP v loňském roce. Snažila se finance rozdělit mezi MŠ, ZŠ, odbory apod. 

rozpočtovou změnou. 

 

Zastupitel Mráz se omluvil z dřívějšího odchodu v 20.20 hodin. Počet zastupitelů 16. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že tyto změny rozpočtu dostali zastupitelé před pár hodinami. 

Vznesla dotaz, zda bylo zkontrolováno, zejména procentuální určení těchto financí, které 

stanovuje MHMP. Není jí jasné, když měníme rozpočet loňského roku, zda nevzniká 

přebytek, který je zapojován do letošního rozpočtu.  

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že finanční prostředky jsou součástí zůstatku, který tvoří součást 

financování pro rok 2016. 

 
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 2 (zastupitelé Tůmová, Radová).  

a bylo přijato usnesení č. 19/2016 

 

K bodu 9 - Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016 

(TISK Z 020) 

Schválený rozpočet může být podle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v průběhu rozpočtového roku změněn. Změny rozpočtu se 

provádějí rozpočtovými opatřeními, která se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve 

finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám 

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 

V období zveřejněné změny rozpočtu č. 1 rozpočtu pro rok 2016 bylo doručeno z MHMP 

rozpočtové opatření – poskytnutí finančních prostředků z Úřadu práce hl. m. Prahy ve výši 

5 800,- Kč, které navrhujeme zařadit ke schválení v rámci změny rozpočtu č. 1. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl tisk a vysvětlil, že změna se týká zaokrouhlení částek na celé 

stokoruny.   
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Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na položku 1. – účelová investiční dotace – ZŠ 

Meteorologická. MČ získala dotaci na rekonstrukci elektroinstalaci a nerozumí tomu, proč 

když byl schvalován rozpočet, kde nebyla tato částka zde zanesena. Poté byly schvalování 

rozpočtové změny. O tom se přece muselo vědět. 

Paní Vajnerová, vedoucí OE uvedla, že se jedná o novou dotaci z MHMP. Jedná se o novou 

rozpočtovou změnu z MHMP. Nejsou to naše finance, nemůže být uvedeno v rozpočtu. 

Starosta uvedl, že zde dochází audit, který kontroluje, jak jsou dotace využity a vyúčtovány. 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na částku 1. 800 tis., položka č. 4, zde MČ získala finance 

z daru. Z čeho bude oprava v ZŠ Meteorologická hrazena.  

Paní Vajnerová uvedla, že toto nesouvisí s darem. 

Tajemník vysvětlil, že bude hrazeno z prostředků alokovaných z činnosti místní správy, ve 

které nyní zbývá cca 830 tis. Již nyní bylo hodně financí čerpáno na havarijní stavy. 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 2 (zastupitelé Tůmová, Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 20/2016 

K bodu 10 - Uzavření Dohody o uznání a narovnání práva vlastnického 

k nemovitosti, pozemku parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha s panem 

Petrem Bambulem (TISK Z 021) 

 

V současné době je předmětný pozemek  parc.č. 418/7  o výměře 52 m2   v k.ú. Písnice, obec 

Praha veden LV 1307, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v duplicitním 

zápisu vlastnického práva a to ve prospěch Hl. m. Praha-MČ Praha-Libuš a současně 

duplicitně k id.1/2 pozemku ve prospěch pana Petra Bambule, bytem Na Písku 157,  154 00 

Praha 5 – Lochkov a k id.1/2 pozemku ve vlastnictví pana a pana Antonína Nebeského. 
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Předpokládaná dohoda o narovnání – souhlasné prohlášení se vztahuje k id. ½ pozemku 

parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice a byla zajištěna z důvodu narovnání doposud duplicitně vedeného 

vlastnického práva k předmětnému pozemku. Na základě provedení vkladu této dohody o 

narovnání – souhlasného prohlášení do operátu Katastru nemovitostí, bude následně 

evidováno vlastnické právo k id. ½ pozemku parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, výhradně ve 

prospěch jednoho vlastníka, tedy Hlavního města Prahy – svěřená správa ve vlastnictví obce 

Městské části Praha-Libuš. 

Duplicitní zápis vlastnického práva k druhé id. ½ pozemku parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice 

 (Antonín Nebeský), bude řešen samostatnou listinou a podáním. 

Rada MČ Praha-Libuš usnesením číslo 34/2016 ze dne 22.2.2016  bere na vědomí Dohodu o 

uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasné prohlášení k pozemku 

parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 

pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem 

Bambulem, bytem Na Písku 157, 154 00 Praha 5 - Lochkov a postoupila předložení Dohody 

na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že tímto doje k uzavření dohody, MČ se stane ideálním 

vlastníkem druhé poloviny pozemku parc.č. 418/7 o výměře 52m, ul. Jílovská. Jednání 

s druhým duplicitním vlastníkem právě probíhá. Dále upozornila na chybu v tisku, kde má být 

uvedeno „se sídlem“ s malým písmenem, na poslední stránce, v druhém odstavci - právních 

vztahu mezi nimi existujícími neměly. 

  

Zastupitelka Radová uvedla, že měla za to, že MČ je již vlastníkem pozemku. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že se nacházíme se v duplicitním vlastnictví. Jedna duplicita 

je MČ a pan Bambule a druhá duplicita je MČ a pan Nebeský. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemku  parc.č. 418/7 v k.ú. Písnice, obec Praha,  zapsané 

v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi 

účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem Bambulem, bytem Na Písku 

157, 154 00 Praha 5 – Lochkov 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasného prohlášení, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 21/2016 

 

K bodu 11 - Uzavření Dohody o uznání a narovnání práva vlastnického 

k nemovitosti, pozemkům parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec 

Praha s panem Petrem Bambulem (TISK Z 022) 
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V současné době jsou předmětné pozemky  parc.č. 440/2  o výměře 71 m
2
 a parc.č 428/8 o 

výměře 10 m
2
 , oba  v k.ú. Písnice, obec Praha vedeny LV 1308, ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace, v duplicitním zápisu vlastnického práva hl. m. Praha-MČ Praha-

Libuš a pana Petra Bambule., bytem Na Písku 157, 154 00 Praha 5 – Lochkov. Duplicitní 

spoluvlastník byl vyzván k řešení tohoto duplicitního zápisu, pan Petr Bambule souhlasil 

s vypracováním předmětné dohody o uznání a narovnání práva vlastnického k nemovitostem 

ve prospěch hl. m. Prahy -MČ Praha-Libuš. Uvedená dohoda je nyní předkládána na jednání 

Rady MČ Praha-Libuš a je uvedena v příloze. 

Po kladném dořešení a provedení této dohody o narovnání v operátu KN bude duplicitní zápis 

odstraněn a nemovitosti parc.č. 440/2 a 418/8 v k.ú. Písnice, obec Praha zapsány pouze na 

vlastníka hl. m. Praha - svěřená správa MČ Praha-Libuš. 

Rada MČ Praha-Libuš usnesením číslo 33/2016 ze dne 22. 2. 2016 bere na vědomí Dohodu o 

uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasné prohlášení k pozemkům 

parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví 

na LV 1308 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem 

Petrem Bambulem, bytem Na Písku 157, 154 00 Praha 5 – Lochkov a postoupila předložení 

Dohody na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.  

 

Zastupitelka Adámková opět vysvětlila tisk a opět upozornila na tiskovou chybu stejnou jako 

v předešlém tisku, bude uvedeno „se sídlem“ s malými písmeny a oprava chyby na konci věty 

poslední strany, druhý odstavec. 

 

Zastupitelka Kendíková vznesla dotaz, o jaký pozemek se jedná. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že se jedná o parc.č. 418/8.  

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření  Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – 

souhlasné prohlášení k pozemkům  parc.č. 440/2 a 418/8 oba v k.ú. Písnice, obec 

Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV  1308 pro k.ú. Písnice, obec 

Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a panem Petrem  Bambulem, bytem 

Na Písku 157, 154 00 Praha 5 – Lochkov,  

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Dohody o uznání a 

narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasného prohlášení, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 22/2016 

 

K bodu 12 - Nové zřizovací listiny pro JSDH Libuš a JSDH Písnice (TISK 

Z 023) 

 
Platné zřizovací listiny obou jednotek hasičů již neodpovídají platné legislativě a bylo 

potřebné vypracovat nové, které jsou předloženy ke schválení.  
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Starosta uvedl, že na základě průběžných zpráv auditu, který zde dochází, bylo nutné uzavřít 

nové zřizovací listiny. Návrh je zkontrolován, aby platil současným právním předpisům. 

 

Odchod zastupitelka Tůmová z jednací místnosti ve 20. 40 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

Zastupitelka Kendíková při čtení návrhu usnesení upozornila na doplnění slova „městské“ 

části Praha-Libuš. 

 

Příchod zastupitelka Tůmová v 20. 42 hodin. Počat zastupitelů 16. 

  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš a Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Písnice, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem zřizovacích listin, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 23/2016 

 

K bodu 13 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

zřízených Městskou části Praha-Libuš (TISK Z 024) 

 
Dle platných zřizovacích listin je potřebné každoročně aktualizovat stav svěřeného majetku 

formou Dodatku ke zřizovací listině. Návrhy Dodatků a Protokolů o stavu svěřeného majetku 

jsou v příloze. 

 

Zastupitelka Kendíková upozornila na stejnou tiskovou chybu, chybí slovo „městské části 

Praha-Libuš“ v návrhu usnesení. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje:  
a) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 

60437910,  

b) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

s rozšířenou výukou jazyků, se sídlem Ladislava Coňka  40/3, 142 00 Praha 4 – 

Písnice, IČ: 60437936, 

c) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi 

Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944, 

d) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola  

Lojovická, se sídlem Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 60437928,  

e) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 49624628,  
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f) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke 

Kašně, se sídlem Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437961,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha-Libuš, které tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 24/2016 

 

K bodu 14 - Stanovisko k navržené změně platného územního plánu CVZ 

III Z 2748/00 – aktualizace hranice zastavěného území (TISK Z 025) 

 
OUR MHMP oznámil konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III 

– Z 2748/00 UP SÚ hl m. Prahy a zároveň oznámil vystavení návrhu uvedené změny ÚP SÚ 

hl. m. Prahy.  

Jde o aktualizaci vymezené zastavěného území na území HMP. 

 

24. 2. 2016 proběhlo na IPR společné jednání ke změně platného územního plánu Z 2748/00. 

Zastavěné území je definováno ve stavebním zákonu (par. 58 a další). V mapových 

podkladech je i intravilán 1966 (který ale nebude součástí  opatření obecné povahy).  Vychází 

se ze stavu v Katastru nemovitostí (KN)  k datu 30. 6. 2015. Problém je s reálně zastavěnými 

plochami v nezastavitelném území (pokud je stavba zapsána v KN a je oplocena). Existují 

také  zastavěná území v nezastavitelné ploše a nezastavitelné plochy v zastavěném území.  

Tato aktualizace se dotkne základního výkresu (hranice zastavěného území) a výkresu 

zastavitelných ploch. Rozhodující je nakonec funkce daná územním plánem. Zábory ZPF 

budou vyhodnocovány podle stavu v KN. 

Jde o další podklad pro vypracování Metropolitního plánu. 

Vymezení zastavěného území by mohlo být  důležité, pokud by přestal platit stávající územní 

plán a nebyl přijat Metropolitní plán (i když by se potom teoreticky asi vycházelo 

z intravilánu a ze zásad územního rozvoje).  

 

Na KSD předloženo 12. 2. 2016.  

Vyjádření KSD:  Tajemník komise rozešle členům komise podklad získaný na OÚR MHMP. 

Členové komise pošlou případné připomínky do 7. 3. 2016 vč. 

Členům KSD byl výřez z Rozdílového výkresu č. 37 - vymezení zastavitelného území, 

týkající se území MČ Praha-Libuš (který byl vyžádán na OUR MHMP) poslán 15. 2. 2016, 

Následně byly zaslány i další výkresy. Od členů KSD nepřišla žádná připomínka. 

Emailem bylo rozesláno i členům RMČ. Také nepřišla žádná připomínka.  

Na jednání RMČ 14. 3. 2016 je tedy předloženo jako informace. 

 

Svaz městských částí hlavního města Prahy se touto celoměstsky významné změny III. – 

Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy objednal posouzení a doporučil 

městským částem uvedené výhrady  viz  příloha – dopis na Magistrát hlavního města 

Prahy. 

Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 
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Starosta uvedl, že již při zpracovávání tohoto materiálu mu samotnému vadilo měřítko mapy, 

které je neúměrně malé, nečitelné. Proto je také rád, že naše MČ vstoupila do svazu 

městských částí. Svaz malých městských částí z příspěvků, které jsou hrazeny jednotlivými 

městskými částmi, nechává vypracovat různé posudky. A tím pomáhá řešit složité záležitosti. 

Materiál obsahuje připomínku svazu, že změna územního plánu není komplexně zdůvodněna, 

jak by měla být. Je navrhován bod. č. 3 – větší měřítko mapy, aby bylo jasné, čeho se změna 

územního plánu týká. Nelze vyslovit souhlas, v některých místech není patrné. 

 

Zastupitelka Tůmová požádala o rychlejší přípravu materiálu. Protože se opět stalo, jako loni 

v měsíci září, že připomínky naší MČ byly zaslány na Odbor územního plánování hl. m. 

Prahy po termínu. Na naše připomínky nebude brán zřetel. 

 

Starosta vysvětlil, že by to pro nás všechny znamenalo neustále svolávat zasedání 

zastupitelstva, ale lhůty k jednotlivým vyjádřením jsou dané. 

 

Paní Pichová, pověřen vedením OSMI uvedla, že Magistrátem hl. m Prahy byla lhůta 

k podání připomínek prodloužena do konce měsíce dubna.  

 

Starosta uvedl, že je pravda, že k připomínkám po termínu nemusí být brán zřetel. Ale nyní 

v Radě hlavního města Prahy jsou často starostové a zastupitelé malých městských částí, 

k připomínkám je velmi často přihlíženo i po termínu. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. nesouhlasí s předloženou celoměstsky významnou změnou III. – Z 2748/00 Územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 

2. požaduje předložit komplexní zdůvodnění celoměstsky významné změny III. – Z 

2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, tedy uvedení konkrétních 

důvodů pro provedení všech jednotlivých navrhovaných dílčích úprav vymezení 

zastavěného území, 

3. požaduje předložit výkresovou část celoměstsky významné změny III. – Z 2748/00 

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v takovém měřítku, aby bylo jasně 

patrné, kterých pozemků se tato změna týká. 

 
Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 25/2016 

 

 

K bodu 15 – Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou z Programu podpory aktivit 

integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016 (TISK R 028) 

 
Na základě několikaletých zkušeností z realizace projektů na podporu integrace cizinců zaslala MČ 

Praha-Libuš žádost o dotaci z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy 
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pro rok 2016. ZHMP na svém zasedání dne 31. 3. 2016, svým usnesením č. 15/23 schválilo 

MČ Praha-Libuš přidělení dotace ve výši 150.000,- Kč. Zastupitelstvu je předkládána vzorová 

veřejnoprávní smlouva HMP o poskytnutí účelové dotace ke schválení. Pro čerpání 

poskytnuté dotace je nezbytné zahájit práce již v měsíci dubnu 2016. 

Starosta uvedl, že jsme byly jediní z malých městských částí, kdo se přihlásil do grantového 

projektu, s termínem do 31. 3. 2016. Dotace nám byla schválena ve výši 150 tis. Kč. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že materiál mu byl předložen až dnes a nedokáže situaci porovnat. 

Dle jeho názoru by bylo vhodně, když o tom MČ věděla předem informovat Finanční výbor, 

který by dotaci projednal. 

 

Starosta vysvětlil, že je nutné, aby realizace projektu byla zahájena co nejdříve, ideálně 

v měsíci dubnu. Je si vědom, že materiál byl předložen až nyní na stůl, ale není to záměr. 

Bylo tak učiněno z časové tísně, dříve z MHMP nebylo doručeno. Je na zastupitelích, zda 

budou hlasovat o předložené možnosti dotace. 

 

Ing. Fruncová, referent EU vysvětlila, na základě je opětovné podání žádosti o grant na 

integraci cizinců v rámci projektu. Jsou vyčleněny 3. kapitoly – večerní jazykové kurzy pro 

cizince. Důvod, proč je nutno rychle začít s kurzy je, abychom stihly 3. trimestry výuky pro 

cizince, jinak by se celý průběh nemusel stihnout. Zastupitelstvo MHMP schválilo projekt ve 

čtvrtek 31. 3. 2016. Dříve informovat opravdu nemohla. Ráda by, kdyby se tímto materiálem 

zastupitelstvo zabývalo.  

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace MČ Praha-

Libuš s Hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 

ve výši 150 tis. Kč z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy 

pro rok 2016, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 1 (zastupitel Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 26/2016 

 

K bodu 16 – Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, určené na 

předfinancování projektu Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš 

v roce 2016 a 2017 (TISK R 029) 
 

Na základě několikaletých problémů se zajištěním předfinancování realizace projektu na 

podporu integrace cizinců v prvním pololetí každého kalendářního roku, a to v celkem čtyřech 

mateřských školkách a dvou školách na území městské části, bylo již v roce 2015 zahájeno 
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jednání s hl. m. Prahou a odbory magistrátu HMP o finančních nákladech na řešení 

problematicky integrace.  

 Na základě žádosti MČ Praha-Libuš zaslané na hl. m. Prahu mělo být Zastupitelstvem 

hl. m. Prahy dne 31. 3. 2016 schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha-

Libuš ve výši 900 tis. Kč splatné k 30. 9. 2017, určené na předfinancování projektu Podpora 

integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017. Bod byl zařazen na program jednání 

zastupitelstva 31. 3. 2016, ale nebyl spolu s dalšími desítkami jiných návrhů projednán. 

Pravděpodobně se dostane na programu jednání dalšího zasedání ZHMP, plánovaného na dne 

28. 4. 2016. Souhlas ZMČ Praha-Libuš může být již nyní, aby se nemuselo scházet ZMČ na 

mimořádném zasedání. 

Starosta uvedl, že tento materiál byl zastupitelům předložen až na stůl, ale schválení grantů 

přichází v průběhu roku. Na naší MČ přibývá dětí s jiným rodným jazykem a finance budou 

využity na asistenty pedagoga. Finance budou zaslány nejdříve cca v měsíci květnu, červnu, 

což je celkem pozdě. Do té doby si školy musí poradit samy a financovat z vlastních zdrojů. 

Nebo bohužel asistenty na nějakou dobu propustit, než je opět budou moct přijmout. Je to 

velký problém a již proběhlo několik jednání. Rád by, aby se o tom vědělo na hl. m. Praze. 

Protože by byl rád, aby naše školy měly jistotu a nemusely se strachovat, kdy jim finance 

budou přiděleny, zda vůbec budou mít dostatek zdrojů na asistenty pedagoga. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, proč toto nebylo předloženo FV. Bylo žádáno jménem 

Rady MČ, vědělo se o tom, mohlo být dávno informován FV. Žádáme o návratnou finanční 

pomoc, je to dluh pro MČ, ž čeho bude spláceno, zda z integračního grantu. 

Starosta uvedl, že původní snaha bylo vyřešit tento problém na únorovém zasedání 

zastupitelstva, ale bohužel dříve nešlo vyřešit. Muselo být schváleno na zastupitelstvu 

MHMP. Vše vyvstalo na základě jednání paní Koudelkové a bývalé paní radní z MHMP pro 

oblast školství a tam vznik momentální nápad na dofinancování. Hledala se možnost, jak lze 

finance uvolnit hned, aby školy nemusely čekat. Omluvil se, měl předložit materiál FV hned a 

neudělal to. Je pravda, že ze začátku to nešlo kvůli blížícímu se zastupitelstvu hl. m. Prahy, 

ale v měsíci březnu ano. 

Zastupitelka Radová uvedla, že nerozumí slovu předfinancování, vymezení účelu. 

Ing. Fruncová uvedla, že konzultovala přípravu materiálu s MHMP, poté bylo řečeno 

právníky z MHMP, že projekt bude možné po schválení vykázat, poté bude nutné projekt 

přeúčtovat. Jiná možnost není. 

Zastupitelka Radová uvedla, že děkuje za vysvětlení. Příště by stačilo napsat slovo 

financování.   

Ing. Fruncová uvedla, že slovo předfinancování byl požadavkem právníků. 

Odchod zastupitelka Profousová z jednací místnosti v 20.05 hodin. Počet zastupitelů 15. 

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 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

MČ Praha-Libuš s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 ve 

výši 900 tis. Kč splatné k 30. 9. 2017, určené na předfinancování projektu Podpora 

integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasováno:  

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 3 (zastupitelé Kadlec, Tůmová, Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 27/2016 

 

K bodu 17 – Zpráva o činnosti rady za období od 1. 2. 2016 do 14. 3. 2016 

(TISK Z 026) 

  
Příchod zastupitelka Profousová v 20.10 hodin. Počet zastupitelů 16. 

 
Zastupitelka Radová vznesla dotaz, jak bude probíhat financování hasičské zbrojnice 

v Písnici. 

 
Starosta vysvětlil, na hasičskou zbrojnici v Písnici máme stavební povolení, které přes 

MHMP zajišťuje společnost Zavos, s.r.o. Každoročně se čeká na zařazení dotace do rozpočtu 

hl. m. Prahy. Na základě jednání v loni v létě bylo přislíbeno panem Sobotkou a panem 

Chovancem, že bude vypsána celostátní dotační program na stavbu hasičských zbrojnic a 

podobných staveb. Budou alokovány finance na tyto projekty. Dotační program byl vyhlášen 

na konci měsíce února. Pro hlavní město Prahu bylo alokováno 10 milionů z celkových 250 

milionů, ostatní finance jsou určeny na všechny ostatní kraje ČR. 

Starosta uvedl, že je škoda, že dotační program byl připraven pro jakoukoli obec v ČR, ale ne 

pro hl. m. Prahu. Dotační program nepředpokládal, že by zřizovatelem byla městská část, ale 

bude financovat obec, tedy hl. m. Praha. Tedy jsou alokovány prostředky pro hl. m. Prahu, ale  

ty mohou být čerpány velmi obtížně. Mnoha jednání se účastnila také zastupitelka Adámková 

a pan Štancl, generální ředitel hasičského sboru, který se byl podívat i zde u nás na MČ. 

Hledala se cesta, způsob, jak lze využít finance z dotačního programu. MČ podala žádost o 

maximální dotační částku ve výši 4,5 milionu. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, zda do programu byl zařazen SDH Libuš, chybí přístřešky pro 

techniku. 

 

Starosta vysvětlil, že podmínkou programu, aby finance mohly být čerpány, je nutné 

předložit, že finance byly vyčerpány v letošním roce a také musí být stavební povolení na 

danou stavbu. Bylo nutné kladné stanovisko hasičského záchranného sboru. Doporučení 

dostal SDH Písnice. Bohužel nemáme jiný sbor, který by byl v takovém stupni připravenosti. 

I ostatní městské části by rády čerpaly dotaci, ale nemohly, nebyly dostatečně připraveny.   

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na náklady stavby. 

 



 Zápis Z 2016 04 06 

 - 24 - 

Starosta uvedl, že podmínkou je prostavět uvedených 4,5 milionu v kalendářním roce. 

Celkové náklady 20 milionů hradí obec, tedy hl. m. Praha. Problém je, že projekt vyžaduje, 

aby se jednalo o jeden subjekt. Jsou vedena jednání, aby byly splněny všechny podmínky, aby 

Praha zbytečně nepřišla o možnost čerpání dotace. Pokud finance Praha nevyčerpá, budou 

přesunuty na jiné kraje.  

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda MČ komunikoval s mateřskými školami ohledně 

letního provozu MŠ. Protože ví, že např. v mateřské škole v Písnici není s tímto počítáno.  

Druhý dotaz se týká, možnosti prodloužení pronájmu budovy K Vrtilce 317, dnes zde sídlí 

CykloEmap. Ve školské radě bylo žádáno využití budovy pro případné umístění třídy MŠ – 

nutno řešit kapacity mateřských škol. Zda se s tím počítá. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že ředitelky MŠ byly ihned po jednání rady informovány, 

všechny usnesení obdržely. 

 

Starosta uvedl, že se jedná pouze o zveřejnění záměru možnosti prodloužen smlouvy. Záměr 

je nutné zveřejnit. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že jsou preferovány jiné objekty pro zřízení MŠ. Tento objekt 

je až na posledním místě, protože zde bude zapotřebí mnoho úprav. Od projektu až po 

zařízení.  

 

Paní Pichová uvedla, že v objektu je navíc projekt udržitelnosti po dobu 5 let, nelze 

s objektem dělat cokoli jiného. Proto si dovolili prodloužení smlouvy o pět let. 

 

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 1. 2. 2016 do 14. 3. 2016.  

 

Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 28/2016 

 

K bodu 18 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš za rok 2015 (TISK Z 027) 

 
Zastupitel Herc uvedl, že Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Libuš byl zřízen 

Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš dne 4. 12. 2014 usnesením číslo 9/2014 ze dne 4. 12. 2014: 

v bodě  

1. zřizuje 
      I. podle § 100 s vazbou na § 77, 78 zákona č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů 

2. stanovuje  

     I. počet členů Kontrolního výboru na 7 členů. 
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Kontrolní výbor se při své činnosti řídí Jednacím řádem Zastupitelstva dle článku 3. bod 1., 

dále dle zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů § 78 

odstavec 5 a Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků, brožura 3 

– výbory a komise orgánů územních samosprávných celků vydané odborem dozoru a kontroly 

veřejné správy Ministerstva vnitra roku 2009 (zejména strana 9 až 21), které nám na školení 

poskytl Cervoinstitut.  

Kontrolní výbor dává Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš zápis včetně usnesení z každého svého 

jednání o programu a výsledku jednání podepsané předsedou, tajemníkem a ověřovatelem 

zápisu. Nepřítomnost jednotlivých členů je omluvena předem, případně dodatečně při 

mimořádné události. Kontrolní výbor se sešel v roce 2015 ke svému jednání 6 krát. 

      

Účast členů na zasedání Kontrolního výboru v roce 2015 uvedeno v %. 

Ing. František Herc          předseda výboru                100 % 

p. Petr Čermák                     člen výboru                   100 % 

pí Eva Fortinová                 členka výboru                 100 %    

p. Jiří Humhal                     člen výboru                      50 %  ( nepřítomen 3 x) 

p. Josef Souček                   člen výboru                      66,7 %  (nepřítomen 2 x)  

p. Bohumil Staroba             člen výboru                      83,33 %( nepřítomen 1 x ) 

p. Miroslav Štancl               člen výboru                     100 % 

pí Blanka Popelíková          tajemnice  výboru          100 %    
Poslední zasedání Kontrolního výboru v roce 2015 se konalo 17. 10. 2015.  

 

Závěrem poděkoval všem členům Kontrolního výboru, tajemnici paní Blance Popelíkové, za 

velmi kladný přístup k řešení úkolů, které jsou v kompetenci Kontrolního výboru, ale i věcmi, 

které jsou pro dobrý život občanů Městské části, ale i občanů, kteří naši Městskou část 

navštěvují. 

Tyto záležitosti jsou projednávány se starostou, s  tajemníkem naší Městské části a 

s jednotlivými vedoucími odborů, s kterými je též velmi dobrá spolupráce, za což jim 

poděkoval. Poděkoval také všem členům Kontrolního výboru za bezkonfliktní a přátelské 

jednání. 

 

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 Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 

2015. 

 
Hlasováno:  

pro: 16 

proti: 0 

zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 29/2016 

 

K bodu 19 – Závěr 

 
V 22.10 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 


