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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v roce 2016 v 18.05 hodin. 

Zkonstatoval, že 3. zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, 

v tento čas bylo přítomno 14 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

 

Omluveni: pan Frank 

 

Nepřítomni: JUDr. Radová, Ing. Macháček. 

 

Příchod zastupitel Macháček 18.05 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal paní Tůmovou a pana Kadlece, oba projevili souhlas.    

 

Hlasováno: 15-0-0. 

 

Do návrhové komise požádal pana Řezanku, paní Tomáškovou, pana Dubna všichni projevili 

souhlas.  

 

Hlasováno: 12-0-3. 

 

Příchod zastupitelka Radová v 18.08 hodin. Počet zastupitelů 16. 

 

Starosta informoval, že zastupitelé obdrželi doplnění TISKU Z 033 – Rozdělení finančních 

prostředků na sport. TISK Z 043 – Rozpočtová změna č. 3. TISK Z 044 – Převod členství 

v BD Libuš. Zápis Kontrolního výboru z 6. 6. 2016. Zápis z Finančního výboru ze dne 20. 6. 

2016. Zápis z Finančního výboru ze dne 28. 6. 2016. Rozpočtovou změnu č. 3 po úpravách 

FV, přílohu k tisku rozdělení finančních prostředků na sport a neinvestičním účelům. 

 

Zastupitel Kadlec podal vysvětlení, proč mají zastupitelé na stole dva zápisy FV. V prvním 

zápise nebyli členové usnášeníschopní, proto byl výbor svolán ještě jednou a byl pořízen nový 

zápis ze dne 28. 6. 2016. Poděkoval za pochopení.  

 

Starosta požádal o přeřazení tisku č. 8 a č. 9, tedy závěrečný účet hospodaření jako bod č. 9. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jako bod č. 8. Zařadit rozpočtovu změnu č. 3 

jako bod č. 12. Zařazení tisku převod členství v BD Libuš jako bod č. 16. Odstatní body 

budou posunuty. 

 

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

upraveném programu. 

 

Hlasováno: 16-0-0 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
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Nikdo z přítomných občanů neprojevil zájem interpelovat, proto pan starosta přešel rovnou 

k dalšímu bodu.  

 

 

K bodu 3 – Vyřízení Petice občanů za odmítnutí stavby bytového domu 

v ulici Výletní na parc. číslech 910/59 a 910/165, k.ú. Písnice (TISK Z 031) 

 
Na Úřad městské části Praha-Libuš byla dne 13. června 2016 doručena Petice občanů za 

odmítnutí stavby bytového domu v ulici Výletní na parc. číslech 910/59 a 910/165, k.ú. 

Písnice z důvodů nevhodnosti projektu z urbanistického a architektonické stránky a z důvodu 

nedostatečné velikosti pozemku. Veřejné projednání studie záměru výstavby se konalo dne 5. 

4. 2016. 

 

Starosta uvedl, že k materiálu je k dispozici návrh studie. Materiál byl projednán na Komisi 

stavební s dopravní. Veřejné projednání na téma s občany se uskutečnilo dne 5. 4. 2016.  Dále 

uvedl, že s developerem neproběhlo žádné jednání, žádné další podklady nebyly předloženy. 

 

Pan Kameník, občan Písnice, bezprostřední soused zamýšlené výstavby uvedl, že se jedná již 

o třetí petici. První byla sepsána v roce 2007, poté v roce 2008. Po sepsání petice se developer 

vždy stáhl a vyčkával, až bude na stížnosti obyvatel zapomenuto a mezitím měnil projekty a 

prohlásil, že petice neplatí a že se jedná o něco jiného. Projekty měnil celkem pět let. 

Developer se obrátil na odbor výstavby Prahy 12, zde bylo územní řízení zamítnuto. Poté se 

odvolal na dnešní Institut plánování a rozvoje, také bylo zamítnuto. Nakonec se developer 

obrátil na odbor výstavby hl. m. Prahy, také bylo jeho odvolání zamítnuto. Pan Kameník 

upozornil na citát ze zamítnutí hl. m. Prahou – pozemek je nevhodný pro stavbu na bydlení, 

stavba neodpovídá architektonickým a urbanistickým požadavkům prostředí, na povolení 

výjimek není právní nárok. Pozemek je zcela nevhodný pro jakoukoliv stavbu pro bydlení. 

Poměry se nemění, pozemek se nenafoukl, je to nudle trávy, široká 7 metrů, na druhém konci 

5.5 metru. Po odečtení odstupů zbývá na zastavěnou plochu pouze 4.8 m a dole 3.3 metry. 

Dále upozornil na problém s parkováním, a že stavba nesmí znemožnit zastavění sousedního 

pozemku. Pro stavbu by muselo být 7 výjimek ze stavebních předpisů, ale na výjimku není 

právní nárok, lze ji udělit, pouze pokud nezasahuje do práv majitelů sousedních pozemků. 

Vyjmenoval konkrétní paragrafy stavebních předpisů, které by byly stavbou porušeny. 

 

Paní Alena Hodíková, sousedka zamýšlené stavby uvedla, že hovořila se sousedy, kteří se 

také obávají 4-patrového bytového domu. Problém s parkováním je už nyní, nedokáže si 

představit situaci po výstavbě. Poděkovala za iniciativu panu Kameníkovi, a také, že se 

nenechal uchlácholit a nenechal si vyplatit tučné odškodné za případnou výstavbu.  

 

Pan Kameník dodal, že dům má mít 12 garsonek a plánováno je pouze 6 parkovacích stání, že 

vzdálenost od Libušské, je pouze 8 metrů a hrozí kolize s vyjíždějícími auty. Dále dle 

předpisů stavbou nesmí být zabráněno výstavbě na vedlejším pozemku.  

 

Starosta uvedl, že dnes obdržel e-mail s žádostí, aby byla výpověď paní Ouředníkové, ulice 

Výletní č.p. 355 zaevidována. Přečetl citaci e-mailu: „Dobrý den, protože se dnes nemohu z 

pracovních důvodů účastnit veřejného zasedání, tak alespoň bych ráda touto cestou vyjádřila 

velký nesouhlas s výstavbou domu, který se plánuje postavit ve  Výletní. Plánek byl vyvěšen 

v domě. Nebyl moc zřetelný a vypadá to, že dům bude stát vlastně na chodníku a na nějakých 

pilotech (sloupech). Myslím, že Výletní je zastavěná až dost. Už teď se tam nedá parkovat a 

postavit další dům v podstatě skoro na výjezdu na hlavní silnici opravdu není vhodné a 
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bezpečné.  Zvýší se tím další prašnost a další auta zde budou projíždět, jako by nestačila 

SAPA. Libušská už je velmi zahlcená a vlastně kousek za výjezdem na hlavní z Výletní se do 

ní odbočuje vlevo. Bude to velmi nebezpečné a ucpané. Prosím o zaevidování mého 

vyjádření, i když nemohu přijít osobně. Bohužel vím, že jsou dlouhodobé tlaky, proč to 

postavit a jenom si přeji, aby to nedopadlo tak, že je sice petice a zasedání, ale stejně se dům 

postaví bez ohledu na lidi kolem. Děkuji za pochopení a odpověď, Zdeňka Ouředníková, 

Výletní 355. 

 

 

Pan Martin Tůma doplnil pana Kameníka, podílí se také na petici. Původně byl projekt 

nazván rodinný dům, počet parkovacích míst byl vzhledem k počtu bytových jednotek 

povinný. Nově je to nazváno jako Bytový dům. Vzhledem velikosti garsonek, které zde mají 

být vystaveny, je povoleno 0,5 parkovacího místa na garsonku. Tento fakt bere jako 

obcházení počtu parkovacích míst. Dnes vytiskl ze stránek Intitutu plánování a rozvoje hl. m. 

Prahy Georeport, přinesl barevný výtisk, je tam i měření hluku. Kdo se bude chtít podívat, jak 

by tam bytový dům vypadal, rád předloží. Také poděkoval panu Kameníkovi za petici, na 

které se sám podílel. Uvedl, že v minulosti bylo zamýšleno mít v tomto domě lehké děvy. 

Obává se, zda ten úmysl vzhledem k malým bytovým jednotkám netrvá. Nechce, aby na 

Libuši tyto jevy byly, už stačí, že tady máme hazard. 

 

Starosta poděkoval a uvedl, že se na materiály rád podívá.  

 

Pan Kameník, opakovaně požádal zapsat do zápisu, že pozemek není vhodný pro stavbu na 

bydlení. Také uvedl, že jeden podpisový arch zmizel a netuší, jak se to mohlo stát. 

 

Odchod zastupitelka Adámková v 18.30 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že byla na veřejném jednání konaném dne 5. 4. 2016, kde se 

nacházelo cca 50 občanů. Nebyl zde nikdo, komu by se zamýšlená výstavba líbila a kdo by jí 

vítal, místo je dopravně zatíženo. Nyní je předložena petice s podpisy více než 400 občanů, 

žádají zastupitele o odmítnutí této studie. Poděkovala za přípravu materiálu a požádala o 

doplnění usnesení o bod č. 5, a to „nesouhlasí s předloženou studií z 12/2015 vypracovanou 

Ing. arch. Davidem Krausem pro stavbu bytového domu v ul. Výletní, parc.č. 910/59 a 

910/165, k.ú. Písnice, investor Damilla Leasing s.r.o., z důvodu nevhodnosti navrhovaného 

řešení pro danou lokalitu“. Předala znění návrhu návrhové komisi. Toto znění je totožné 

s jedním ze závěrů odmítnutí předchozího projektu magistrátem, který byl navržen se stejnou 

hmotou ve stejném místě. 

 

Starosta uvedl, že se s návrhem ztotožňuje a navrhl dát návrh doplnění usnesení paní Tůmové 

místo bodu č. 3. 

 

Zastupitelka Tůmová souhlasí, jde jí o explicitní vyjádření nesouhlasu s projektem. 

 

Starosta uvedl, že měl v úmyslu uplatňovat připomínky v řízeních. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že v takovém případě je bod č. 4 usnesení přebytečný. 

 

Starosta uvedl, že si to nemyslí. Rád by, aby v usnesení naše stanovisko zaznělo. Dále vznesl 

dotaz, kam všude by bylo vhodné zaslat text usnesení. Navrhuje jej zaslat investorovi, 
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projektantovi, stavebnímu úřadu, petičnímu výboru, Odboru výstavby Prahy 12, na IPR, 

Odboru výstavby MHMP. 

 

Pan Kameník projevil souhlas s rozesláním a navrhl připomenout výsledek posledního řízení, 

které to smetlo ze stolu.  

 

Starosta slíbil, že usnesení na jednotlivé odbory zašle. 

 

Odchod zastupitelka Profousová v 18:37 hodin. Počet zastupitelů 14. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí text doručené Petice občanů za odmítnutí stavby bytového domu 

v ulici Výletní na parc. číslech 910/59 a 910/165, k.ú. Písnice, 

2. konstatuje, že MČ byla dosud předložena pouze studie záměru výstavby. Veřejnost 

byla s touto studií seznámena na veřejném projednání konaném dne 5. 4. 2016, 

3. nesouhlasí s předloženou studií z 12/2015 vypracovanou Ing. arch. Davidem Krausem 

pro stavbu bytového domu v ul. Výletní, parc.č. 910/59 a 910/165, k.ú. Písnice, 

investor Damila Leasing s.r.o., z důvodu nevhodnosti navrhovaného řešení pro danou 

lokalitu, 

4. uplatní své konkrétní připomínky k uvedenému záměru v okamžiku, kdy bude MČ 

předložena projektová dokumentace pro územní řízení. 

 
Hlasováno: 14-0-0 a bylo přijato usnesení č. 30/2016.  

K bodu 4 – Žádost o převod vlastnických práv k části pozemku parc.č. 4/1 

k.ú. Písnice, obec Praha (TISK Z 032) 

Paní Marie Pudilová a manželé Ivana a Milan Součkovi, bytem Putimská 5/6, 142 00 Praha 4 

– Písnice podali prostřednictvím advokátní kanceláře opět žádost na ÚMČ Praha-Libuš o 

schválení převodu vlastnických práv k části pozemku parc.č. 4/1 k.ú. Písnice, obec Praha. 

Výše uvedená parcela sousedí s nemovitostmi, jejichž jsou spoluvlastníky. Svoji žádost 

odůvodňují tím, že část užívaného pozemku parc. č. 4/1 (jedná se o rokli) v k.ú. Písnice, 

kterou od pradávna užívala jejich rodina a dle zachovalých listin se jednalo o obecní pozemky 

PK 701/1 a 32/1, oba v k.ú. Písnice – o výměře 18 m2 + 156 m2, které byly vedeny jako 

náves a byly zaknihovány ve veřejném statku, v roce 1944 od tehdejšího Obecního úřadu 

v Písnici odkoupili, viz kopie pokladního deníku, bohužel nebyla dohledána trhová smlouva a 

prodej se také nestal předmětem zápisu v tehdejším pozemkovém katastru a to ani v seznamu 

IV. veřejného statku ani v knihovní vložce číslo 5.   

Příchod zastupitelka Profousová, zastupitelka Adámková v 18.40 hodin. Počet zastupitelů 16. 
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Zastupitelka Adámková uvedla, že pozemek, o který se jedná, je zaznamenán na 

geometrickém plánu z roku 1944. Otec paní Pudilové uhradil poplatky za pozemek do 

pokladny a žil v domnění, že pozemek je jeho. Z těchto listin lze předpokládat, že žádost o 

převedení pozemku se zakládá na oprávněném požadavku. Pro ni historické podklady mají 

velkou váhu. Potíž je v tom, že se nepodařilo najít trhovou smlouvu. Žadatelé jsou ochotni si 

odkoupit pozemek o výměře 15m2, ale nyní se jedná o pozemek 156 m2, o kterém si celé 

roky myslely, že je jejich. Předkládá tisk jako informaci s předstihem, aby měli zastupitelé 

možnost položit předem otázky a požádat odbor o doplnění nějakých materiálů. Záleží, zda se 

zastupitelé vyjádří v září ano či ne. 

Paní Součková, dcera paní Pudilové uvedla, že před nějakým časem maminka komunikovala 

s paní Rusiňákovou z Odboru životního prostředí a dopravy ohledně údržby pozemku mezi 

domem a rybníkem, a ta ji upozorila, že pozemek není její. Nevěnovala tomu pozornost, byli 

si jisti, že je pozemek jejich. Chtějí tam stavět, loni v srpnu si pozvali projektanta, který zjistil, 

že pozemek (rokle s přístupem do budovy) skutečně není jejich. Intenzivně hledali 

v archivech, katastr. Nyní jsou k dispozici veškeré podklady, které se podařilo dohledat. 

Pokladní deník obce s dokladem o zaplacení z roku 1944, mapy z roku 1944, mapa i z roku 

1986. Studna byla vybudována v roce 1945. Do údržby pozemku rodina vložila 650 tis. Kč a 

určitě by tak neučinili, kdyby nevěřili, že je pozemek jejich. Hodlají doplatit zbylých 18 m2, 

aby to bylo jako celek. Městská část se o pozemek nestarala a nikdy se k němu nehlásila. 

Starosta uvedl, že materiál byl připraven, aby se s tím zastupitelé seznámili s předstihem a 

otevřel rozpravu k tisku. 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, zda byl zajištěn další právní rozbor. Protože ten, který je 

v materiálech od pana Dudy, který převod pozemku nedoporučeje, jí pro zvednutí ruky 

nepřesvědčil. Zastupitelka Adámková uvedla, že tak učiní, příště bude předloženo. 

Zastupitel Macháček uvedl, že se obává, že může být celá řada právních rozborů s rozlišnými 

doporučeními. Je na každém z nás, čemu věří. Předpokládá, že za protektorátu zde byl 

pořádek, pokud žadatelé zaplatili, hlasoval by pro převod vlastnických práv. 

Zastupitelka Adámková uvedla, že příště k materiálu bude přidán materiál a prohlášení 

vládního komisaře o zmíněném odkupu. 

Zastupitelka Radová uvedla, že z předložených materiálů vyplývá, že to vydrženo s největší 

pravděpodobností nebylo. Máme konat s péčí řádného hospodáře. Pokud máme převod 

schválit, je třeba podrobnější právní stanovisko, zda je převod možný. 

Zastupitel Mráz, vznesl dotaz, kdo platil daně za pozemek. 
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Paní Pichová, Odbor správy majetku a investic uvedla, že daň z nemovitosti platila městská 

část. 

Starosta poděkoval paní Pudilové a paní Součkové za účast.  

Zastupitel Macháček, vznesl dotaz, když bude zadáván právní rozbor, co má být žádáno, jaký 

má právník napsat závěr. Nerozumí, co máme právníkovi zadat.  

Zastupitelka Radová uvedla, zda jde o nárok k převodu, který je obhajitelný před soudem. 

Pokud není možné, aby vysvětlil proč, nebo proč je to spravedlivé.  

Zastupitel Kadlec uvedl, že toto je již historii. Je potřeba si uvědomit, že jsme v roce 1944 ve 

válečném období. Vrchním komisařem byl Emanuel Muchka, kterému jsem dělal biografii, 

takže vím, že měl v dokumentech pořádek.  Doklad o zaplacení by mohl být tou oporou 

právnímu názoru.  

Zastupitelka Adámková dodala, o existenci trhové smlouvy je v materiálech dokument 

vládního komisaře, který uvádí usnesení obecního zastupitelstva v Písnici (2.5.1944), podle 

něhož odprodala obec jednaný pozemek. Následně je konstatováno vládním komisařem, že 

obecní zastupitelstvo trhovou smlouvu schválilo.  

Zastupitel Macháček uvedl, že existuje také vyšší princip mravní. Řádně zaplatili, tak to na 

něj působí. Nikdy není 100% jistota. To by nemohl zvednout ruku pro žádné usnesení. 

Zastupitelka Fendrychová uvedla, že je zde starousedlík, žadatelé se o pozemek vždy starali. 

Souhlasí s názorem pana Macháčka. 

Pan starosta poděkoval hostům. 

Informace – bez usnesení. 

 

K bodu 5 - Přidělení individuálních dotací na sport pro rok 2016 (TISK Z 

033) 

 
Městská část dostává finanční prostředky z provozu výherních hracích automatů. 

Rozhodnutím Rady hlavního města Prahy jsou tyto finanční prostředky při jejich použití 

účelově vázány jednou čtvrtinou na sport, jednou čtvrtinou na údržbu sportovišť a polovinu 

na školství. Na jednání Rady dne 25. 5. 2016 bylo schváleno usnesení č. 123/2016, kterým 

schválila text Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha-Libuš 
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organizacím zajišťující sportovní činnost mládeže podle § 10 a, odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a stanovila lhůtu od 26. 5. 2016 do 9. 6. 

2016 pro podání žádostí o individuální dotaci. Tato výzva byla také zveřejněna na úřední 

desce. 

Zastupitelstvu je předkládán následující návrh na rozdělení pro sportovní organizace na rok 

2016. 

Se sportovními organizacemi budou na poskytnuté finanční prostředky uzavřeny 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

Starosta požádal zastupitele, aby pracovali s tabulkou předloženou na stůl, poslední verze. 

Uvedl, že tento rok byl materiál předložen podruhé, dle požadavků materiál přepracoval. 

Materiál prošel Radou MČ a také prošel jednáním Finančního výboru. Jednalo se o 

jednoduchý formulář, který byl zveřejněn jak na úředně desce, tak i elektronicky. Vyčleněná 

částka je 590 tis. Kč. Může být většinově odsouhlasena i vyšší částka, která bude učiněna 

formou rozpočtové změny. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda se jedná o finance z hazardu. Pokud skutečně ano, 

jak byly zajištěny? Není si tím jista, zda finance z hazardu byly zapojeny do příjmové strany 

rozpočtu. Uvedené finance nejsou uvedeny ani ve schváleném rozpočtu ani v předkládané 

rozpočtové změně, ani v dalších dvou změnách, které již byly letos schváleny. Děkuje za lepší 

přípravu tisku a připravenou formu individuálních dotací. Jejich přidělení se řídí zákonem č. 

250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, a dále je dána účelovost dotace, a to 

rozhodnutím magistrátu. MHMP svým rozhodnutím dává možnost rozdělení financí pouze 

nestátním neziskovým organizacím na území MČ, kteří zajišťují organizovanou sportovní 

výchovu mládeže. Upozornila, že si prošla žadatele a že jsou tam nesrovnalosti, některé 

žádosti nesplňují podmínky. Dále vznesla dotaz na sportovní organizace, které fungují v KJ, 

gymnastická přípavka a JudoDragons, zda platí nájem za užívání klubu Junior. Tyto spolky 

teď tady žádají o dotace. 

 

Starosta vznesl dotaz, které spolky nesplňují podmínky dle zákona 250/2000 Sb. a podmínky 

dotace. 

 

Zastupitelka Fendrychová vznesla dotaz na pronájem hřiště v Písnici. 

 

Tajemník uvedl, že MČ dala plnou moc k zastupování právnímu zástupci, s prodloužením do 

roku 2018. Ale vzhledem k volbám byl termín prodloužen do 30. 6. 2019. 

 

Zastupitel Herc, vznesl dotaz na položku 6, pan Nekola, OSVČ a položka 11, paní Froňková, 

která má trvalý pobyt na Praze 5. Proč po nás žádají dotace. 

 

Starosta uvedl, že pan Nekola vede mládež k tenisu na naší MČ. Paní Froňková, vychovává 

naše děti gymnastice a žádá o nákup vybavení označené ručně na straně č. 29. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, zda lze zjistit, pokud jsou žadatelé skutečně nestátní 

neziskové organizace. Z magistrátu je 25 % určeno na nestátní neziskové organizace a 25% 

lze použít na účelové neinvestiční dotace na sport. To je cesta, jak využít tuto část prostředků. 

Pokud budeme dělat rozpočtovou změnu, že nejsou v rozpočtu peníze z hazardu, tak by se pro 

organizace, které nejsou neziskovými, daly použít tyto prostředky. 
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Starosta uvedl, že se přiklání tento materiál schválit a pokud někdo nesplňuje podmínku, že 

není nestátní neinvestiční organizací, tak to bude připraveno formou rozpočtové změny na 

záříjové zastupitelstvo. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že by to mělo být uvedeno v usnesení, že ne všichni žadatelé splňují 

podmínky nestátní neziskové organizace. Mluvil cca s 20 lidmy telefonicky z MHMP a MF, 

nikdo mu nedokázal konkrétně odpovědět. Žádné další podmínky nejsou dohledatelné. 

Finance by rozdělil všem, jen s označením, zda se jedná o zdroje na sport nebo na nestátní 

neziskové organizace. 

 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, zda někdo v KJ platí nájem, zda má uzavřenou smlouvu o 

nájmu. Pokud v Klubu Junior nic neplatí, mělo by se to zahrnout do příspěvků, které jsou jim 

poskytovány. 

 

Pan starosta uvedl, že Klub Junior není pronajímán. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že jí nebylo jasné, když my jako MČ nabízíme skrz Klub Junior 

kroužky Juda nebo gymnastiky, jaké je postavení těchto spolků v našem grantovém programu. 

Je to činnost městské části, to co je nabízeno tímto klubem. Také vzhledem k tomu, že nejsou 

připraveny v rozpočtu peníze, které bychom chtěli rozdělovat, požádala o doladění znění 

usnesení do září, až bude připravena rozpočtová změna. 

 

Starosta požádal o 5 minutovou přestávku v 19.17 hodin. 

 

V 19.28 hodin starosta požádal o pokračování programu. Navrhl doplnění usnesení, tak aby 

bylo 25% financí určeno na sport a 25% financí určeno pro nestátní neziskové organizace 

přesně podle zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtové změny budou připraveny na měsíc září. 

Pan Macháček vznesl dotaz na 12 smluv, jež mají být přílohou usnesení a dáleuvedl, že jako 

hlavní problém shledává formulaci usnesení a požádal příště o lepší přípravu. 

Pan starosta uvedl, že smlouvy budou tentokrát přílohou. Po vyčerpání rozpravy k tomuto 

bodu rozpravu ukončil a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje přidělení účelových neinvestičních dotací určených na neinvestiční dotace 

na sport a na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území 

městské části Praha-Libuš dlouhodobě zajišťující organizovanou sportovní výchovu 

mládeže pro rok 2016. Tabulka přidělených dotací je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli na přidělené 

neinvestiční dotace, 

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem veřejnoprávních smluv, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Hlasováno: 13-0-3 a bylo přijato usnesení č. 31/2016. 

 

K bodu 6 – Záměr „Výstavby nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ 

(TISK R 034) 

 

- Zřizovatelem jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) na území hl. m. Prahy 

jsou městské části. Výstavba nových hasičských zbrojnic a vybavení jednotek SDH 

příslušnou technikou na území hl. m. Prahy je odpovědností hl. m. Praha.   

- V minulosti jednal SDH Písnice s hl. m. Prahou. Výsledkem je existence projektové 

dokumentace, rozpočet stavby a platné stavební povolení, vše ve vlastnictví 

hl. m. Prahy.  

- Na rok 2016 byla vypsána dotační výzva financovaná ze státního rozpočtu, 

prostřednictvím Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

(dále jen MV – GŘ HZS), ve které mohli o dotaci požádat pouze zřizovatelé SDH, tj. 

v Praze jen městské části (nikoli hl. m. Praha). MČ Praha-Libuš požádala o dotaci 

v maximální možné výši, 4.500.000,- Kč. Z důvodu vysokých investičních nákladů 

na výstavbu bylo od počátku jasné, že finanční prostředky na výstavbu bude nutné získat 

z rozpočtu hl. m. Prahy. Čerpání dotace MV-GŘ HZS bylo omezeno na státní rozpočet 

na rok 2016. Nejdůležitější dotační podmínkou je, že žadatel bude též příjemcem 

dotace a investorem akce. MČ Praha-Libuš celou záležitost řešila s vedením hlavního 

města Prahy.  

- MČ jednala: 

 MČ Praha-Libuš požádala o dotaci MV-GŘ HZS na základě usnesení RMČ č. 45/2016 

ze dne 22. 2. 2016.  

 Předběžně byla zahájena příprava výběrové řízení na dodavatele stavby, 

a to zveřejněním předběžné informace ve Věstníku veřejných zakázek na základě 

usnesení RMČ č. 64/2016 ze dne 4. 4. 2016. (Pozn.: Zveřejnění předběžné informace 

MČ jako zadavatele nezavazuje k vypsání veřejné zakázky. Jejím zveřejněním ještě 

není zahájeno výběrové řízení.)  

 Vedení MČ jednalo s hl. m. Prahou. 

- Na situaci následně zareagovalo hl. m. Praha: 

 Hlavní město Praha vypracovalo koncepci výstavby a rekonstrukce hasičských 

zbrojnic na území hl. m. Prahy.  

 Zastupitelstvo hl. m. Prahy vzalo na vědomí svým usnesením č. 17/56 ze dne 26. 5. 

2016 návrh koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dovybavení 

SDH ve střednědobém výhledu do roku 2018 a schválilo v rozpočtu pro rok 2016 

a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy 

v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a poskytnutí účelových investičních dotací 

městským částem hl. m. Prahy včetně částky 10.000.000,- Kč pro MČ Praha-Libuš. 

 Financování na pro rok 2017 může být schváleno až při schvalování rozpočtu 

hlavního města Prahy na rok 2017. 
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 Na základě informací z MV ČR – GŘ HZS (jako donora dotace ze státního rozpočtu) 

bude vyjádření vůle Zastupitelstva hl. m. Prahy v podobě výše citovaného usnesení 

postačovat jako doklad o zajištění financování stavby, pro účely dalšího kroku 

při posuzování a vyřizování žádosti MČ Praha-Libuš o získání dotaci na výstavbu 

nových hasičských zbrojnic poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím 

MV ČR - GŘ HZS.  Finanční prostředky uvedené v pražské koncepci výstavby 

a rekonstrukce hasičských zbrojnic hlavního města Prahy pro MČ Praha-Libuš 

(rok 2016  - 10 mil. Kč, rok 2017 - 25 mil Kč) pokrývají celý předpokládaný 

rozpočet akce. 

 

Závěr: 

Zajištění potřebných kroků MČ Praha-Libuš pro vlastní realizaci stavby nové hasičské 

zbrojnice pro SDH Písnice:  

1.  Usnesení ZMČ k přijetí a použití účelové investiční dotace ve výši 10.000.000,- Kč na 

výstavbu nové hasičské zbrojnice. 

2.  Zajistit všechny nezbytné kroky k vyřízení a získání dotace ze státního rozpočtu – z 

MV – GŘ HZS. Zajistit nezbytné kroky pro vlastní realizaci výstavby ve schváleném 

časovém harmonogramu a intencích dotace z MV – GŘ HZS (příprava veřejné 

zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a zajištění stanovené 

prostavěnosti v roce 2016). 

3.  Zajistit všechny nezbytné kroky k vyřízení a získání dotace ze státního rozpočtu (MV 

– GŘ HZS). 

4. Vůči dotaci z MV ČR-GŘ HZS je třeba reagovat flexibilně, proto je předkládáno 

pověření k potřebným úkonům pro RMČ. 

5.  Je třeba nést riziko, že v letošním roce bude uzavřena Smlouva o dílo – na celou akci 

v rozpočtových nákladech cca 35.000.000,- Kč, ale finanční prostředky z rozpočtu 

HMP jsou schváleny pouze pro rok 2016.   

 

Starosta uvedl, že předkládá materiál, jehož projekt byl rozpracován dávno, myšlenka je 

dlouhodobá. Nyní jsme v situaci, kdy bylo vydáno stavební povolení, investorem mělo být hl. 

m. Praha. Letos byla schválena státní dotace na stavbu a vybavení hasičských jednotek.  Hl. 

m. Praha 26. 5. 2016 rozhodlo o rozdělení financí v průběhu příštích 3 let. Náleží nám 10 mil. 

Kč pro letošní výstavbu. Příslib zazněl v částce až 25 mil. Kč na stavbu v příštím roce. Bylo 

vyhověno i  žádosti ze státního grantového programu ve výši 4,5 mil. Kč ze státního 

grantového programu. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, proč zastupitelům nebyl projekt představen, 

v materiálech není předložena dokumentace projektu. Dle jejího názoru by bylo fér, představit 

budoucí hasičskou zbrojnici, obzvlášť pro nové zastupitele. Částka 35 mil. Kč ji také zajímá, 

zdá se o 10-15 mil. vyšší, než ostatní hasičské zbrojnice. Třeba hasičská zbrojnice 

v Čakovicích má také 4 garáže a další vybavení jako naše zbrojnice, a přesto je o 10 mil. Kč 

levnější. Dále vznesla dotaz, zda byly zváženy dopady na rozpočet MČ. Bude se muset počítat 

s penězi na údržbu a provoz. 



 Zastupitelstvo 29. 06. 2016 

 - 11 - 

Starosta uvedl, celá práva k hasičské zbrojnici má hl. m. Praha. MČ Libuš nebyla žadatelem, 

nepřipravovala projekt ani rozpočet. Vše leží ještě dnes na bedrech hl. m. Prahy.  Pokud bude 

schválen záměr, na nás jako MČ budou převedena práva. Poté bude vyhlášena soutěž a ukáže 

se reálná cena zbrojnice. Jedná se o typovou hasičskou zbrojnici, nejvíce by se měla podobat, 

jako je nyní postavena v Řepích. Nedokáže nyní odpovědět, vše zajisťoval magistrát, MČ 

Libuš za akci nezodpovídá. Dále uvedl, co se týká zajištění provozu, budeme muset najít 

finanční prostředky na provoz, když bude schvalován rozpočet na příští rok. Letos se to dát do 

rozpočtu nemohlo, nevědělo se, zda bude schváleno.  

Zastupitel Kadlec, vznesl dotaz, zda bude výstavba rozdělena do etap. Je zde riziko, aby 

v příštím roce se třeba nepodařilo dočerpat dotace a nemuselo se čekat na zbylé dotace. 

Starosta uvedl, že hl. m. Praha na nás převede částku jen takovou, kterou je možné 

proinvestoval v letošním roce. Pokud vyjde výběrové řízení, začnou hrubé práce letos, částka 

je dostatečná. MČ musí uzavřít smlouvu na celé dílo. Tady se musíme spolehnout na 

rozhodnutí zastupitelstva MHMP, aby finance hned rozpočtovali do rozpočtu hl. m. Prahy. 

Nestalo se, že by nějaká stavba hasičské zbrojnice byla rozestavěna, všechny byly dostavěny. 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, zda musí být smlouva na celé dílo. Zda všechno musí MČ 

zaplatit, nebo jak bude financování probíhat. 

Starosta vysvětlil, budeme platit jen to, co se reálně proinvestuje. Riziko nebude tak veliké. 

Tato podmínka je z Generálního ředitelství hasičského záchraného sboru. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na příjezdovou komunikaci. MČ žádala o změnu 

územního plánu. 

Starosta uvedl, že stavba komunikace je nezávislá na změně územního plánu. Žádali jsme, to 

ano, ale je přípustné zde umístit komunikaci. Jde o to, jak rychle se MHMP rozhodne 

realizovat tuto investici. 

Ing. Macháček konstatoval, že příjezdová komunikace bude po jsoucích cestách. Před touto 

mají také přednost všechny otřesné komunikace na Písnici, které to potřebují. Na úkor těchto 

ulic nebude prosazovat novou cestu k chystané hasičské zbrojnici. 

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

návrhu usnesení.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/56 ze dne 26. 5. 2016 k návrhu 

koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH ve 

střednědobém výhledu do roku 2018 a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových 

výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a 

poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy, 

2. bere na vědomí podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím MV ČR 

- GŘ HZS na projekt „Výstavby nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“, a to na 

základě usnesení RMČ č. 45/2016 ze dne 22. 2. 2016, 

3. bere na vědomí zveřejnění Oznámení předběžných informací k záměru „Výstavby 

nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice“ ve Věstníku veřejných zakázek, 

4. schvaluje realizaci investiční akce „Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH 

Písnice“ na pozemcích par. č. 959 a 960, oba v k.ú. Písnice, a to včetně jejího 

financování dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, 

5. zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš schvalovat všechny právní, finanční, 

dotační, majetkové a stavební úkony na investiční akci „Výstavba nové hasičské 

zbrojnice pro SDH Písnice“, vyjma celkové finanční částky schválené v rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro příslušný kalendářní rok, případně získání účelové státní dotace 

od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. O 

těchto opatřeních bude Rada MČ Praha-Libuš informovat Zastupitelstvo MČ Praha-

Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání. 

 

Hlasováno: 13-0-3 a bylo přijato usnesení č. 32/2016. 

 

K bodu 7 - Schválení Závěrečné zprávy o průběhu a výsledku inventarizace 

majetku a závazků za rok 2015 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, 

jejíchž je zřizovatelem (TISK Z 035) 

 
Inventarizace majetku Městské části Praha-Libuš k datu 31. 12. 2015 byla zahájena na 

základě příkazu starosty dne 27. 11. 2015 a ukončena 19. 2. 2016 předáním na Magistrát hl. 

m. Prahy odboru správy a využití majetku.  

 

Tajemník uvedl, kontrola proběhla v měsíci prosinci roku 2015, nebyly evidovány žádné 

rozdíly ve stavu majetku. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na bod z auditu týkající se inventarizace a uvádějící – 

nenapraveno. Prosí o vysvětlení, proč se toto zde stále opakuje, zda se jedná o rok 2015 nebo 

rok 2013. 

 

Tajemník uvedl, že se jedná o rok 2013.  

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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bere na vědomí Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za 

rok 2015 za MČ Praha-Libuš včetně organizací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č.1. 

 

Hlasováno: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 33/2016. 

 

K bodu  8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš 

za rok 2015 (TISK Z 037)  

 
Podle ustanovení § 30, § 31 a § 32 Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, bylo provedeno přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2015. Dne 25. 4. 2015 byla doručena MČ Praha-Libuš Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš.     

Výše uvedená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2015 je 

jednou z příloh Závěrečného účtu 2015. 

 

Zastupitel Kuthan představil tisk, uvedl, že předkládá zprávu o přezkoumání hospodaření. 

Zpráva je sice rozsáhla, byly zjištěny nedostatky, na jejichž nápravě se pracuje. Z předchozích 

zjištěných 23 pochybení bylo 20 z nich napraveno.  

Zastupitelka Radová uvedla, že jí chybí v usnesení návrh opatření, jak budou odstraněny 

nedostatky. 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že souhlasí s názorem zastupitelky Radové. Zastupitelé by měli 

být seznámeni s konkrétními kroky vedoucími k nápravě chyb. Vyjádřila zklámání, zpráva je 

obsáhlá, ale opět je tam hodně pochybení, která byla shledána jak při přezkoumání vloni na 

podzim, tak letos na jaře. Loni zde byla řešena statistika, že MČ skončila mezi nejhoršími v 

Praze, letos dopadla opět stejně špatně. Pochybení typu B a C, pochybení C je nejvážnějšího 

charakteru, tj. neúplnost, nesprávnost, neprůkaznost účetnictví, nesplnění povinnosti, 

nenapravení pochybení, vzniklá rizika. Opět požádala, aby k problematice bylo přistupováno 

odpovědně a společně. Ocenila práci paní Vajnerové. Ráda by, aby už příště zpráva nebyla tak 

obsáhlá.   

Zastupitelka Kuthan uvedl, jak loni slíbil, udělil pokyny panu tajemníkovi a paní Vajnerové, 

před tím loni i paní Vachouškové. Opakovaně žádal o odstranění chyb, dochází k nápravě. 

Informoval, že již byla spousta pohledávek předána a vymáhána. Nyní je řešeno personální 

posílení odboru.  

Zastupitel Kadlec přečetl příslušnou část zápisu FV, který projednal jak závěrečný účet, všech 

16 částí, tak Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření, které byly vyvěšeny na úřední 

desce. Poděkoval za práci paní Vajnerové. 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že personální posílení ekonomického odboru vítá. Upozornila 

také na pochybení inventarizace, za kterou odpovídá Odbor správy majetku a investic. Bude 
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ráda za personální posílení hlavně ekonomického odboru. Bude třeba o jednu lidovou veselici 

míň, ale hospodaření je ostudou MČ, a měli bychom se soustředit na to, abychom měli tuto 

oblast v pořádku. 

Starosta informoval, když byly na předávání zprávy o výsledku hospodaření na MHMP, slyšel 

jen pochvalná slova na paní Vajnerovou s tím, že zpráva bude kratší. Počet napravených 

záležitostí je velké množství. Dále se ve zprávě vyskytovat nebudou. 

Paní Adámková vyzvala ke krátkému komentáři vedoucí OSMI paní Pichovou. 

Paní Pichová vznesla dotaz, jaké pochybení inventarizace měla paní Tůmová na mysli. Bude 

ráda, když si o tom budou moct popovídat. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 

2015, 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi připravit opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených v této zprávě. 

 

Hlasováno: 14-0-2 a bylo přijato usnesení č. 34/2016. 

 

K bodu  9 - Závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2015 

(TISK Z 036)  

 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 až 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a podle ustanovení § 8 odst. 1 až 3 Obecně závazné vyhlášky č.55/2000 

Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, předkládá 

ekonomický odbor Městské části Praha-Libuš Závěrečný účet Městské části Praha-Libuš za 

rok 2015. 

Zastupitel Kuthan představil tisk, závěrečný účet za rok 2015. Snažili se splnit požadavky, 

aby bylo vše v souladu se zákonem. Poděkoval za upozornění doktorky Radové. Materiály 

byly vyvěšeny na úřední desce fyzicky, tak i elektronicky. Ví, že jsou materiály obsáhlé, na 

případné dotazy pana Vajnerová ráda zodpoví. 

Zastupitelka Tůmová poděkovala za správné vyvěšení na úřední desce a zpracování dle 

požadavku zákona č. 250/2000 Sb. Pochválila aktivitu paní Vajnerové a přípravu rozboru 

hospodaření, který kopíruje FINku. I když je to dle jejího pohledu velká duplicitní práce. Paní 
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Vajnerová všechny částky přepsala do exelové tabulky. Poděkovala i za obsah, o který již 

žádala loni. Bylo jí vloni řečeno, že tomu nerozumí. Letos konečně bylo napraveno. 

Dále má několik výtek. Přestože má materiál rozsáhlou podobu, má k němu výhrady. Ty se 

týkají především rozpočtových změn. U nás může dělat rozpočtové změny pouze 

zastupitelstvo, nikdy nebyl pověřen jiný oragán nebo osoba, aby změny dělala, zejména když 

hrozí přečerpání nebo vznik schodku v rozpočtu. Bohužel se toto opět nedělo, ani v minulosti. 

Vloni byla přečerpána velká částka. Suma, která nebyla kryta rozpočtovým opatřením, byla 

přes 4. mil. V tomto rozpočtu jsou opět pohyby, které nejsou kryty rozpočtovými opatřeními 

(např. navýšení výdajových položek bez rozpočtových změn). Dá se to zjistit tím, že se srovná 

prostřední sloupek, upravený rozpočet, se schváleným rozpočtem a zjistí se, že došlo ke 

změně. Všechny tyto změny by měly být pokryty rozpočtovým opatřením. Většina 

rozpočtových změn byla přijetí dotace. Navýšení objemu se ubírá na jedné položce, kterou 

jsme v závazném režimu schválili, a přidává jinam. Zastupitelstvo by o tom mělo vědět. 

Z toho byla nemile překvapena, kolik neschválených pohybů tady bylo. Jednalo se jednak o 

navýšení, ale i o ponížení v rozpočtu schválených částek v závazném režimu. Poté přečetla 

pár příkladů, který nebyly kryty rozpočtovými změnami, peníze byly utraceny, aniž by to 

zastupitelstvo odsouhlasilo. Např. na odpa 3421 o 285 tisíc, odpa 6171 pol 5168 o 212 tisíc, 

odpa 6171 pol 6121 o víc než 700 tisíc, atd. O tom všem by zastupitelstvo mělo vědět. 

K ponížení výdajů bez vůle zastupitelstva došlo např. u jedné ze dvou investic schválených na 

2015 – multifunkční sekací stroj, byla o tom vloni debata. Odsouhlasili jsme jako 

zastupitelstvo nákup za 500 tis., bez vědomí zastupitelstva byla investice zrušena. Dále bylo 

čerpáno před provedením rozpočtové změny. Např. zapojení financí z hazardu z roku 2015, 

odsouhlasené až v dubnu 2016. Další zajímavostí bylo čerpání dotací, dotace na integraci, 

rozpočtová změna č. 2, ve výši 2. 286 tis. Kč a bylo připsáno v upraveném rozpočtu pouze 1. 

920 tis Kč. Zbytek byl připsán neznámo kam. Může být převedeno, pokud je to potřeba, ale 

pomocí rozpočtové změny. Podobně pochybení je také u čerpání účelové dotace, zateplení ZŠ 

L. Coňka, finance z evropských fondů a státního životního fondu. Když se nedělají 

rozpočtové změny, tak se územně samosprávný celek vystavuje nebezpečí správního deliktu. 

Je třeba rozpočtové změny provádět a informovat zastupitelstvo, jak je s rozpočtem 

nakládáno. Doporučila pověřit Radu MČ o provádění rozpočtových změn do určitého objemu 

financí, jak je zvykem v jiných městských částech. Ví, že zastupitelstvo nezasedá tak často, 

předešlo by se čerpání před provedením rozpočtových změn nebo mimo ně. 

Předposlední bod, se kterým vyjádřila nesouhlas, je vedlejší hospodářská činnost. 

Zastupitelstvem byl schválen finanční plán na rok 2015, měl být zisk 1.500 tis. Nyní se 

dozvídáme ztrátu 1 milionu. Zastupitelstvo o tom mělo být informováno, pokud hrozí, že se 

ekonomická činnost řítí do ztráty. Ráda by, aby na to bylo více dbáno. 

Poslední dotaz, je na předkladatele tisku s názvem závěrečný účet. Již minule požádala 

předkladatele o komentář či zprávu k závěrečnému účtu, jak se naše hospodaření povedlo či 

nepovedlo. Jak jsme skončili v rozpočtové činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti. 

Zastupitelé by si zasloužili výklad, kde bylo ušetřeno, zda nebylo proinvestováno, jak se 

plnily příjmy apod.  
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Zastupitel Kuthan poděkoval za konstruktivní připomínky. V rozpočtových změnách se bude 

pokračovat. O pověření Rady MČ se již hovořilo a poděkoval, že toto paní Tůmová navrhla. 

Chtěl připravit komentář k tisku podobný jako má Praha 12, byli však v kvapu s přípravou 

materiálů, předpokládá, že se to podaří příští rok.  

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na položku Využití volného času mládeže, zda je to KJ, 

čerpání výdajů v Klubu Junior, na číselný údaj, který je zde uveden. Dotaz na neinvestiční 

transfery spolkům, na co bylo použito, proč je uvedena pod Klubem Junior. 

Paní Vajnerová, vedoucí Odboru ekonomického uvedla, že dříve finance byly uváděny jako 

dar obyvatelům. Audit to zpochybnil. Ona finance rozdělila tak, kam skutečně patří. Do tří 

položek. Procházela si jednu smlouvu po druhé. Nejsou to spolky, které pracují v rámci Klubu 

Junior. Jsou to dotace pro organizace, které pracují s dětmi (např. Modrý klíč, hasiči). Klub 

Junior jde lehce do ztráty v paragrafu 3421, MČ kromě toho hradí Klubu Junior energie. 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu, poprosil úřad, aby připravil pro další jednání 

zastupitelstva tisk – pověření pro Rady, abychom se mohli řádně věnovat rozpočtovým 

změnám. Požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2015, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasováno: 13-1-2 a bylo přijato usnesení č. 35/2016. 

 

 

K bodu  10 - Účetní závěrka MČ Praha-Libuš za rok 2015 (TISK R 038)  

 
Podle ustanovení § 1 odst. 3 patří Městská část Praha-Libuš mezi vybrané účetní jednotky, 

které se podílí na centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů 

za Českou republiku. Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky realizují vybrané účetní 

jednotky podle ustanovení § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky. 

Výše uvedená Účetní závěrka MČ Praha-Libuš za rok 2015 je jednou z příloh Závěrečného 

účtu 2015. 

Zastupitel Kuthan krátce představil tisk. 

Pan starosta konstatoval, že dotazy nejsou a ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal 

návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2015.  

 

Hlasováno: 15-0-1 a bylo přijato usnesení č. 36/2016. 

 

K bodu 11 - Návrh rozpočtové změny č. 2 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2016 (TISK Z 039) 

 
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 krátce představil tisk. 

Odchod zastupitelka Adámková v 20.30 hodin. Počet zastupitelů 15. 

Pan starosta konstatoval, že dotazy nejsou a ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal 

návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu Městské části  Praha-Libuš pro rok 2016 ve 

všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 15-0-0 a bylo přijato usnesení č. 37/2016. 

 

K bodu 12 – Návrh rozpočtové změny č. 3 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2016 (TISK Z 043) 

 
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. 

 

Starosta požádal zastupitele pracovat s verzí s názvem po úpravách FV. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že si všimla, že ještě včera v materiálu nebyly správně uvedeny 

částky zapojení peněz hazardu, je to dnes nově na stole a je to správně. Jde o peníze, které 

převádíme do fondu. Dnes se nám otevírá možnost neodvádět peníze z hazardu do fondu, ale 

zapojit je do rozpočtu.  
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Příchod zastupitelka Adámková v 20.33 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že záleží, zda hl. m. Praha schvaluje v poměru 25% : 25% : 50%. 

Dále přečetl příslušnou část zápisu z FV. Zatavil se u bodu 11 rozpočtové změny, projektové 

dokumentaci v hodnotě 1 milionu Kč.  

  

Požádal o zajistění přístřešků pro vozidla SDH Libuš, zda je možné použít částku na 

projektovou dokumentaci i pro tento přístřešek. Vozy nejsou pod střechou, jedná se o majetek 

MČ, kdyby přišly kroupy jako v roce 2010, tak dojde k jejich znehodnocení.  

 

Starosta uvedl, že zásluhou Dr. Adámkové jsme obdrželi 1. mil. Kč na výstavbu tělocvičny. 

Částku by nerad vracel. Věří, že částku budeme moct využít na jiné účely. MHMP měl 

většinou pochopení, pokud částka zbyde, můžeme žádat o převod na jiný záměr. Věří, že 

tomu bude tak i v tomto případě. 

 

Zastupitel Macháček se ptá na představy, jakou částkou by měla disponovat Rada,uvedl, že 

účetnictví je složitá věc. 

 

Pan starosta řekl, že se podívají, jaký limit je běžný v jiných městských částech. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na první dar od společnosti Luna Property z roku 2012, 

kdy bude zapojen a na co. Jde o dar, o kterém jsme dostali původně nesprávné informace, že 

již byl použit. 

 

Tajemník uvedl, že finance budou využity na rekontrukci sociálního zařízení v ZŠ L. Coňka. 

Akce proběhne o prázdninách, zítra bude předáváno staveniště. 

 

Zastupitelka Tůmová upozornila, že finance z daru nebyly dosud zapojeny do rozpočtu MČ a 

že to takto není správně. 

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

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016 ve 

všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Příchod zastupitel Kadlec 21.30 hodin. Počet zastupitelů 16. Pan starosta nechal hlasovat ještě 

jednou. 

  

Hlasováno: 14-0-2 a bylo přijato usnesení č. 38/2016. 

 

K bodu  13 - Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a 

Smlouvy o zajištění smluvních závazků se společností Pixabelly Libuš s.r.o., 

Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (TISK Z 040) 

 



 Zastupitelstvo 29. 06. 2016 

 - 19 - 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na svém zasedání dne 6.4.2016 zrušilo své usnesení č.  

22/2015 ze dne 20.5.2015 z důvodů 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. Z právního hlediska je ještě nezbytné obě 

uzavřené smlouvy zrušit Dohodou o ukončení. Společnost Pixabelly Libuš s.r.o. doručila 

žádost o ukončení obou smluv. 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že se již v měsíci dubnu dotazovala na důvod stažení smluv. 

Starosta uvedl, že investor změnil plány. Plánuje postavit menší objekt, stáhl původní studii, 

přišel s něčím novým, což není nic neobvyklého. Považoval za správné podepsat dohody o 

ukončení. Smlouvy byly vázány na původní projekt. 

Zastupitel Kadlec neví, zda je to relevantní důvod pro ukončení smluv. Budeme 

pravděpodobně schvalovat smlouvy znovu v novém znění, když se projekt změní. 

Pan starosta s tím souhlasil. Ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o 

přednesení návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se 

společností Pixabelly Libuš s.r.o., Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

podepsané dne 2. 6. 2015, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění smluvních závazků se 

společností Pixabelly Libuš s.r.o., Záhřebská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

podepsané dne 2. 6. 2015, 

4. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 12-0-4 a bylo přijato usnesení č. 39/2016. 

 

K bodu 14 - Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK Z 

041) 

 

Zastupitelstvu městské části je předkládán Návrh výše odměn členům Finančního a 

Kontrolního výboru za jejich činnost ve výše uvedeném období. 

 

Starosta uvedl, že návrh se týká vyplacení odměn od začátku volebního období, dle účasti. 

 

Pan zastupitel Řezanka vznesl dotaz, zda-li je cílem odměňovat členy výborů nebo i komisí. 
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Pan starosta odpověděl, že návrh na odměny členů komisí budou připraveny následně. 

 

Zastupitelka Adámková navrhla protinávrh, namísto částky 300 Kč, zvýšit na 400 Kč. Váží si 

práce občanů, kteří se ve svém volnu zapojují do činnosti ve prospěch MČ. 

 

Zastupitel Duben navrhl dát tabulku, která je nyní neveřejnou přílohou, jako veřejnou. Částky 

nejsou vysoké. 

 

Starosta vysvětlil, že částky od – do, jsou uvedeny v usnesení. 

 

Zastupitel Řezanka nechce odměňovat podle odsezených hodin, ale podle aktivity. Podal 

protinávrh na 10 tis Kč pro každý výbor. Finance by poté rozdělil předseda. 

 

Zastupitelka Adámková navrhla, nechat návrhy nyní tak, jak jsou předloženy, bylo to 

předloženo ve spolupráci s předsedy výborů. Do budoucna může být změněno. Dala návrh na 

zamyšlení, jak by měli být odměňováni předsedové. Mají nejtěžší práci, zasloužili by si 

odměnu nad rámec toho, že jsou zastupitelé. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že předsedové jsou odměňováni ze zákona, tam je to vyřešeno. 

Pokud jde o odměny z řad občanů, překvapil ho názor pana Řezanky. Jeden výbor má pět a 

druhý sedm členů. Takhle by částka na rozdělení mezi členy nebyla spravedlivá.  

 

Zastupitel Řezanka by rád, aby odměňování nebylo vázáno na účast.  

 

Zastupitel Herc uvedl, že by to pro tentokrát nechal jak je to navržené. Některé komise 

fungují od voleb, jiné začaly fungovat nedávno. 

 

Zastupitel Kuthan projevil souhlas. Kdo nemá zájem, nepřijde. Pokud členové přijdou, mají 

nastudované materiály, věnovali tomu čas. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že by měla být nastavena jasná pravidla. Tímto vyzvedla práci 

paní Tomáškové, která ve volném čase zajišťovala chod a záležitosti školské komise. 

 

Zastupitelka Tomášková uvedla, že tuto práci dělá ráda a zdarma. 

 

Starosta jako předklatel nechal hlasovat o jednotlivých návrzích. 

 

Hlasováno o návrhu JUDr. Radové, na příští jednání připravit nová pravidla odměňování 

členů výborů a komisí.  

 

Hlasováno: 3-3-10 a návrh nebyl přijat. 

  

Hlasováno o návrhu pana Řezanky, dát výborům a komisím 10 tis. Kč, které by rozdělil 

předseda mezi členy.  

 

Hlasováno: 1-0-15 a návrh nebyl přijat. 

  

Hlasováno o návrhu Dr. Adámkové, navýšení částky z 300 Kč na 400 Kč.  

 

Hlasováno: 12-2-2 a návrh byl přijat. 
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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 výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období 

od začátku volebního období do 20. 6. 2016 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve 

výši od 800,- Kč do 3.600,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 15-0-1 a bylo přijato usnesení č. 40/2016. 

K bodu 15 – Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 29. 3. 2016 

do 6. 6. 2016 (TISK Z 042) 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na usnesení č. 73/2016 – čerpání sociálního grantu, 

setkání s občany. Usnesení č. 99/2016 – přestavba viladomu v Písnici a č. 122/2016 dar 1 

milion korun od firmy Bytový objekt Hálkova s.r.o. 

Zastupitelka Koudelková vysvětlila usnesení č. 73/2016, jedná se o paní Vránovou, která je 

externista. Peníze byly využity pro zjišťování potřeb obyvatel ve třech tématech. Bylo 

osloveno 113 respondentů Nyní bude dokončena zpráva, se kterou budou zastupitelé 

seznámeni. MČ Praha-Libuš je magistrátem chválena, že se do toho aktivně zapojila. 

 

Starosta k usnesení Rady č. 99/2016, byl předložen projekt objektu čtyř domů, se studií a 

s udělením výjimky Rada většinově vyjádřila souhlas. Starosta se dotazoval na stavebním 

úřadu, jak to je v případě rozhodnutí o odstranění stavby. Pan Cupal sdělil, že je to věc 

stavebního úřadu Prahy 12, který to bude posuzovat. Nevyjadřovali se k pravomocnému 

rozhodnutí o odstranění stavby, ale k novému objektu. Již se k tomuto dotazu vyjadřovali, 

paní Tůmová podala dotaz dle zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu 

k informacím. Neprojednávali ten objekt, který je určen k odstranění, byl jim předložen nový 

projekt. 

 

Dále pan starosta odpověděl na usnesení č. 122/2016. Jedná se o rozestavěný bytový komplex 

16 viladomů v ul. Zlatokorunská. Projekt byl rozpracován před rokem 2010. Jednalo se o 

investora, který měl další rozsáhlé plány, ty skončily v zapomnění. Řešilo se, jak vyřešit 

kapacitu předškolního vzdělávání. Objevila se zde nová společnost, Bytový objekt Hálkova, 

která, odkoupila rozestavený projekt. Původní investor se zavázal přispět na bohulibé záměry 

městské části a informoval o tomto příslibu i novou společnost. Nová společnost začala 

komunikovat. Nerad by zde měl rozestavené objekty. Nová společnost sama přiznala, že ví o 

slibu předešléno majitele, kdy se hovořilo o daru ve výši 1. mil. Kč. Přebírají objekt po 

investorovi se všemi závazky, ať jsou písemné nebo nepísemné. Přesně tak, jak bylo řešeno 

původně. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na usnesení č. 88/2016 a 93/2016. 
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Starosta uvedl, usnesení č. 93/2016, jedná se o novou přepracovanou studii, dali do usnesení 

požadavky koordinace s tramvají, propojení ul. Brunelova a Generála Šišky, dostatek 

parkovacích míst. Pokud bude mít někdo zájem, studie je k dispozici. 

 

Zastupitel Macháček vysvětlil usnesení č. 88/2016 – obchvatová komunikace Písnice. Předali 

jsme na úřadě písemné vyjádření.  

 

Zastupitel Kadlec se ptá ke studii Pixabelly Libuš, zda i nový projekt půjde ke schválení 

zastupitelstvu.  

 

Pan starosta uvedl, že všechny tyto objekty procházejí přes zastupitelstvo. Teď se řešilo 

především to, že investor studii stáhnul a předložil novou studii. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na usnesení č. 80/2016., zda běží soudní spor a čeho se 

přesně týká. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že jsme byli zažalováni na zřízení věcného břemene v ulici 

Šátalská. Nyní bylo řízení přerušeno a pracuje se na tom, aby druhá strana akceptovala 

dohodu o odkupu pozemku.  

 

Zastupitelka Radová uvedla, že zastupitelé o tom měli být informováni v momentě, že když 

řešili cenu pozemků k prodeji, měli být také informováni, že tam probíhá soudní spor. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že žalobu sice nepředložili, ale ústně o tomto jistě na zasedání 

hovořila. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že na místě je více variant řešení. 

 

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 29. 3. 2016 do 6. 6. 2016. 

 
Hlasováno: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 41/2016. 

 

K bodu 16 – Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 044) 

Pan Martin Krejčí písemně oznámil záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš 

k bytové jednotce č. A 305, na pana Karla Chejna. 

V přiložených podkladech je i písemné stanovisko Bytového družstva Libuš k převodu 

členských práv a čestné prohlášení pana Karla Chejna. 

Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č 155/2016 ze dne 27. 6. 2016, Rada 

doporučila jeho žádost předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš ke schválení.  

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že je členem BD Libuš. 
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Zastupitelka Adámková uvedla, že je také členkou BD Libuš. Je sice rozvázána smlouva mezi 

HMP a fondem rozvoje bydlení, ale je stále platná smlouva mezi bytovým družstvem Libuš a 

MČ, proto je třeba tento převod schválit 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že jej překvapila rezervační smlouva, která je přílohou. Je to 

novinka. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že to zde být nemá, to je navíc. S tím nemá MČ ani bytové družstvo 

nic společného. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že našla přes reality prodej bytu 4+1 v tomto bytovém domě.  

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že s prodejem bytu je možné volně nakládat. Tady nyní řešíme právo 

nájmu bytu, tedy poskytnutí bydlení tomu, kdo jej nemá a je členem družstva. Bylo tomu tak i 

v minulosti, všichni si koupili ten podíl – základní členský vklad a další členský vklad. To je 

obsahem té obchodovatelné složky -  členského podílu. 

 

Odchod zastupitel Macháček v 21.35 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

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

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Martina Krejčího, bytem 

Libušská 7, 142 00 Praha 4 - Libuš, nájemce bytu č. A 305, na pana Karla Chejna, bytem 

Rosečská 29, 140 00 Praha 4.  

 

Hlasováno: 15-0-0 a bylo přijato usnesení č. 42/2016. 

 

K bodu 17 – Různé 

 
Zastupitel Herc poděkoval panu tajemníkovi za odpověď pro KV. Dále by chtěl k usnesením 

č. 197/2016 a 118/2016, aby zastupitelstvo uložilo FV, aby sledoval účelné vynaložení 

prostředků.   

 

Příchod zastupitel Macháček v 21.40 hodin. Počet zastupitelů 16. 

 

Starosta informoval, že v časopise U nás bude vytištěn článek na téma společnsti ČEZ, který 

zahájil proces prodeje bytů na sídlišti v Písnici. Poděkoval za spolupráci paní Kolářové, která 

dokázala článek zařadit do vydání časopisu U nás. Chtěl, aby občané o tom byli informováni. 

V pondělí 27. 6. 2016 na jednání Rady byl upozorněn o článku, který je občanům vhozen od 

poštovních schránek. Ihned se spojil s panem Tölgyesim, se kterým se dnes před zasedáním 

osobně setkal ještě spolu s paní Adámkovou a paní Koudelkovou.  

Prodej bytového fondu se bude určitě počítat na měsíce, bude vícekolový, týká se tří 

záležitostí; 1) bytový fond na Písnici, 2) obchodní centrum a 3) bytový fond na Praze 10. 

Upozornil, že se může stát, že objekty odkoupí někdo dohromady, nebo samostatně.  

Vyhodnocování nabídek; kritéria; 1) cena 95%, 2) váha sociálního hlediska 5%.  

(obsahuje; 1. Nabídka, která se váže, zda se nebudou zvyšovat nájmy. 2. Mírné zvyšování 

nájmu, 3. Majitel se zaváže k ceně dle tržní ceny).  
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Výsledek lze očekávat trojí; 1) proces bude zastaven a nedojde k prodeji, 2) koupí to správce, 

bude pronajímat, 3) koupí to někdo, kdo bude chtít byty rozprodat.  

 

Velké zklamání pro něj bylo, když chtěl osobní setkání s občany. K tomu se ČEZ odmítl 

zavázat s tím, že veškeré informace jsou na jejich webové stránce. 

  

Zastupitelka Koudelková navrhla vyzvat ČEZ zastupitelstvem MČ Praha-Libuš, aby přítomen 

byl. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že jeden z dotazů byl, zda mohou být přítomni u otevírání 

obálek. To jim bylo odpovězeno, že ne. Ale že na místě bude přítomen notář. Naše přítomnost 

nebude možná. 

 

Zastupitel Kadlec podotkl, že se jedná o cca 770 bytů, cca 1/5 obyvatel. Původně se mluvilo o 

předkupním právo nájemců na koupi bytů. Prodejce se tomuto snaží vyvázat. Zarazilo jej i 

sociální hledisko 5%, bezvýznamný poměr. Vznesl dotaz, zda najdeme oporu, poměry by 

měly být nastaveny jinak. Nájemníci, kteří do bytů investují, jsou nyní vystaveni čisté 

komerci. 

 

Starosta uvedl k předkupnímu právu, že je dáno zákonem a z toho se ČEZ nevyváže. Toto 

právo přejde k novému nabyvateli. V okamžiku prodeje, musí učinit nabídku nájemci. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že se myslí, že to už neplatí. Že předkupní právo je pouze, pokud 

se nájemce podílel na výstavbě. 

 

Zastupitel Kuthan uvedl, že nezná právní stav bytu, jestli jsou tam vyčleněné jednotky, právní 

prohlášení vlastníka a další věci, což může mít vliv. ČEZ jde cestou nejmenšího odporu, jde 

pro sebe nejjednodušší cestou. 

 

Starosta uvedl, že ČEZ se nechce setkat s občany. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že ČEZ se vyhýbá povinnosti předkupního práva nájemcům tím, že 

to prodá jako celek. To je uhybný manévr. 

 

Starosta uvedl, že bez ohledu na změnu legislativy o předkupním právu ČEZ prodává byty. 

Nehájí ČEZ. Nemyslí si, že by nyní ČEZ udělal úhybný manévr. Nicméně změnou legislativy 

se rozhodli z podmínky vyvázat. 

 

Zastupitelka Tůmová požádala o zajištění přístupu k našim objektům, MŠ, KJ, které jsou na 

pozemcích ČEZu. Dále se ptá, zda je nějaká strategie a postup MČ vzhledem k veřejným 

prostranstvím, jde o zeleň, hřiště, prostor před prodejnou Albert. Před časem již tady na to 

upozornila, hovořilo se např. o možnosti odkupu. O co by měla MČ zájem a jak by to řešila. 

Pokud bude potřebovat, může poskytnout kontakt na jednoho člena dozorčí rady. Ten se jí 

nabídl, že pokud MČ přijde s nějakým postupem, co by potřebovala, by umožnil komunikaci 

v rámci ČEZu. 

 

Starosta uvedl, že před 6 týdny měl schůzku s panem Pačesem a Novákem, kterým vznesl 

naše stěžejní záležitosti, které v té lokalitě máme. ČEZ nebude prodávat nic v této fázi a 

nemůže činit kroky, které by ponížily hodnoty majetku. U mateřské školy by rád odkoupil 
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část pozemku. Ví, že pozemek by byl malý, ale náš. Sloužil by k zajištní přístupu. Pokud by 

došlo k ponížení hodnoty pozemku, akcionář vedení ČEZu zažaluje.  

Dále uvedl, že o změnu územního plánu může požádat majitel pozemku. To MČ Praha-Libuš 

není. Přes sídliště vede řada sítí. Upozornil, že jsou tam menší pozemky a jeden větší, které 

umožní stavební činnost. Investoři pracují i s malými pozemky. Společnost ČEZ uvažuje o 

prodeji pouze celku. S naší strategií jsme narazili. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl obavu, že taková zástavba způsobí devastaci daného území. 

 

Zastupitel Duben projevil souhlas a vznesl dotaz, jaké jsou možnosti MČ zamezit další 

výstavbě. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že můžeme pouze dát připomínky k projektu, který se nám nelíbí, 

že platí právo majitele, MČ má možnost postupovat v rámci zákonů. Před deseti lety byla 

nabídka ČEZu k prodeji bytů družstvům. ČEZ udělal na poslední chvíli krok zpátky. 

Komunikace pro pěší jsou veřejně přístupné. Rozhodnutí provádí Odbor životního prostředí a 

dopravy, Praha 12. Chodník nemůže kdokoliv, jakkoliv zavřít. Sice se toto v praxi děje, ale 

porušuje zákona. Nezbývá než se obrátit  na příslušná úřední místa.  

 

Zastupitelka Radová upozornila, takové případy by se měly řešit věřejným věcným 

břemenem, vydržení přístupu ke komunikaci, bude k tomu jistě judikatura. Dále požádala 

upozornit společnost ČEZ, že s tím nemůže disponovat úplně volně.  

 

Zastupitel Řezanka vznesl dotaz na termín, do kdy se musí zájemci hlásit.  

 

Starosta uvedl, že nabídky na odkup bytů bude ČEZu zasílán do konce roku. Bude rád za 

jakýkoli podnět. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz ke konzultacím k metropolitnímu plánu, které proběhly 

v dubnu. Zda se jednání někdo zúčastnil, se zastupiteli to nikdo nekonzultoval, nejednala o 

tom stavební komise. Co bylo komentováno, jaké byly návrhy. To se týká i sídliště. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že ano. Byli upozorněni, že je to neveřejná konzultace, nemohou 

nic veřejně projednávat, cokoliv sdělí, může být vykládáno jako porušení zákona. Na podobné 

konzultaci byli již loni. Pokud má zájem, rád si s ní pohovoří soukromě, veřejně o tom 

nemůže mluvit, porušil by zákon. 

 

Pan zastupitel Kuthan potvrdil slova pana Macháčka, byli varováni, že je to neveřejná 

konzultace. 

 

Pan starosta uvedl, že může jen uvést, že metropolitní plán pracuje se zcela jinou koncepcí, 

než jsme zvyklí. Návrh metropolitního plánu je složitý, je navrhnuto 15 různých odstínů 

zelené a modré, je obtížné se orientovat. Na konzultaci jsme si museli vysvětlit, jak se v plánu 

orientovat. Metropolitní plán nám bere zelené plochy, park u metra Libuš a zelený pás mezi 

Libuší a mikrobiologickým ústavem. Tvrdili, že tam zelená stále je, my jsme ji tam neviděli, 

požadovali jsme, aby tam zelenou vrátili. Některé naše připomínky byly akceptovány a 

některé nebyly akceptovány. Vyjádřil překvapení, že metropolitní plán neumožňuje výstavbu 

mezi starou Písnicí a stanicí Depo Písnice. Pro občany přilehných ulic to bude komplikace 

cesty k metru. Toto nevrátili, požadovali jsme, aby se to dalo zastavět. 
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Zastupitel Macháček uvedl, že mají zadání takové nic neopravovat, že to máme uplatnit, až to 

bude zveřejněné v rámci připomínek.   

 

Pan starosta doplnil k Písnickému sídlišti, že největší část bude tzv. park v sídlištní zástavbě, 

kde je za vyjímečných podmínek stavět. Není na pozemku uvedený žádný limit. Hřiště 

s pyramidou je vyčleněn z parku v sídlištní zástavbě, a proto vedený jako zastavitelný 

pozemek bez omezení. Naopak plocha mezi školkou a KJ zastavitelná není. Před Albertem 

rafinovaná revitalizace toho území. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že bude ráda, pokud bude otevřena debata. Četla, že IPR už teď 

asi 70% návrhů městských částí berou v potaz. Již to má nějakou roli, co tam v rámci 

konzultací za mětskou část říkali a navrhovali. Je nutné se sejít nad územním plánem jako 

zastupitelé, členové komise, veřejnost... 

 

Dále upozornila, že informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím je MČ povinna zveřejňovat na webu znění dotazu i znění odpovědi. Dosud je 

zveřejněno, komu bylo odpovězeno, jak a kdy. Požádala o nápravu. 

Dále se v měsíci únoru ptala, jak je možné, že usnesení rady je v rozporu s usnesením 

zastupitelstva ke stejné věci. Bylo jí slíbeno a je to i v zápise, že dostane písmenou odpověď. 

Doposud se tak nestalo. Zákon o hl. městě Praze dává lhůtu 30 dnů, kdy Rada nebo odbory 

mají zastupiteli odpovědět. Lhůty nejsou dodržovány. 

 

Nakonec požádala o provedení kontrol nelegálního hazardu, o což žádala již v měsíci 

listopadu. Situaci stále sleduje, přístroje jsou tady nadále a vyskytují se i na nových místech. 

Poprosila starostu, aby co nejdříve udělal kontrolu a aby bylo zahájeno správní řízení. 

 

Starosta uvedl, že v měsíci červenci má domluvenou schůzku s panem Karlem Bláhou na 

téma, jak budou na podzim provedeny kontroly. Kroky činí, na konkrétní den má domluvenou 

schůzku Slíbená metodika dosud nebyla dodána. Kontrolu na podzim iniciuje, jak jej 

zastupitelstvo zavázalo.  

 

Zastupitel Řezanka informoval, že v novinách se objevilo, že hl. m. Praha podalo žádost o 

stavební řízení metra trasy D. Něco se děje. 

 

Starosta uvedl, že v pohybu je také věc tramvajové trati. Na toto téma je jednáno. 

 

K bodu 18 – Závěr 

 
V 22.15 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


