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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 4. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, 

byli pozváni všichni členové zastupitelstva, v tento čas bylo přítomno 16 členů, což byla 

nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého 

zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Vysvětlil, původně bylo zastupitelstvo svoláno na středu 13. 9. 2017 od 18.00 hodin, zde 

v zasedací místnosti Libušská č.p. 1. Následně bylo zjištěno, že materiály nejsou vidět na 

webových stránkách MČ. Vysvětlení je, že v průběhu léta došlo k migraci serveru, který úřad 

používá. Zatímco úředníci dokumenty na webových stránkách viděli, občané dokumenty 

neviděli, co úředníci na webové stránky ukládají. Za celých 7 let se toto nestalo, proto hned 

v pondělí 11. 9. 2017 považoval za správné i z důvodu dodržení zákonné lhůty, posunutí 

termínu na středu 20. 9. 2017. Všem zastupitelům osobně telefonoval a omluvil se za 

technický problém. Také poděkoval, že si všichni mohli přesunout termín zasedání na tento 

den. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: paní Profousová 

 

Nepřítomni: --- 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal paní Vladimíru Tomáškovou a paní Ivanu Fendrychovou. 

Obě projevily souhlas.    

 

Hlasováno: 15-0-1  

 

Do návrhové komise požádal Mgr. Radka Řezanku, pana Jana Dubna a pana Martina Franka. 

 

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 bod s názvem interpelace občanů byl posunut z důvodu, že je pozván ředitel 

Základní školy Meteorologická, Mgr. Jaroslav Kulik v 18.30 hodin. Poté je pozvána Mgr. 

Horáková, která zastupuje další spoluvlastníky pozemku parc.č. 696 v k.ú. Písnice. Bod 

interpelace bude navazovat cca v 19.00 hodin. 

Dále požádal o zařazení tisku Z 038 – určení funkce starosty MČ Praha-Libuš jako funkce 

uvolněné. Uvedl, po zvolení do Poslanecké sněmovny po komunálních volbách žádal, že 

jednu funkci bude vykonávat jako veřejnou, a to byla funkce poslance. Druhá funkce starosty 

byla vykonávána jako neuvolněná funkci. Bod bude zařazen jako bod č. 13. Ostatní body 

budou posunuty. 

 

Bylo hlasováno o zařazení tisku Z 038. Hlasováno: 16-0-0. 

 

Dále informoval, že do programu byly zařazeny tisky od zastupitelek RNDr. Tůmové a JUDr. 

Radové, které byly zaslány s dostatečným předstihem. Jedná se o tisky „Revokace usnesení 
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ZMČ č. 28/2014 ze dne 18. 6. 2014 – PELTI, a.s.“ a „Zřízení příspěvkové organizace Klub 

Junior“. 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájení 

2. Představení nového ředitele ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava Kulika 

3. Interpelace občanů 

4. Revokace usnesení ZMČ č. 28/2014 ze dne 18. 6. 2014 – PELTI, a.s. 

5. Zřízení příspěvkové organizace Klub Junior 

6. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 695 o výměře 26 m2 v k.ú. 

Písnice  vlastníkům sousedního pozemku (parc. č. 696/1 v k.ú. Písnice) 

zastoupených Mgr. Barborou Horákovou 

7. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 400/6 v k.ú. Libuš o výměře 

343 m2 s panem Tomášem Drtinou a panem Vladislavem Drtinou 

8. Souhlas s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-Libuš parc. č. 

1132,  parc. č. 1137, parc. č. 1139 a parc.č. 1158 a části pozemku parc. č. 1134 

všechny v k.ú. Libuš 

9. Předání majetku MČ  do majetku HMP - veřejného osvětlení v Parku U 

zahrádkářské kolonie 

10. Navýšení koeficientu zastavěnosti pozemků parc.č. 166/5, parc.č. 166/21 a parc.č. 

167/4 všecjny v k.ú. Písnice 

11. Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice 2017 a výsledky Studentského fóra 

2017 

12. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtový opatřeních schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění 

13. Určení funkce starosty MČ Praha-Libuš jako funkce uvolněné 

14. Zpráva o činnosti Rady 

15. Písemné stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k účelnému 

využívání finančních prostředků 

16. Různé 

17. Závěr 

 

Hlasováno: 16-0-0 a program byl schválen. 

 

K bodu 2 – Představení nového ředitele ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava 

Kulika 
 

Mgr. Kulik uvedl, že dnem 1. 7. 2017 byl jmenován do funkce ředitele ZŠ Meteorologická. 

Během letních prázdnin byl seznámem se školou, zaměstnanci, o provedených akcích jako 

např. elektroinstlace. Často jednal s radní Ing. Koudelkovou a tehdy vedoucí Odboru 

správního a školství paní Hlávkovou. Byl jmenován s vizí spojenou jeho specializací, a to je 

biologie a tělesná výchova, studium bojových umění, dále výuka cizích jazyků v rámci škol 

z EU na mezinárodní úrovni. Po souhlasu školské komise a školské rady byly provedeny 

změny, např.: omezení používání mobilních telefonů, zavedení 3. hodiny výuky tělesné 

výchovy týdně. Oslovil žáky 1 . - 6. ročníků, zda mají zájem o kroužek karate, který bude 

vyučován pod jeho vedením. Základní škola má nyní dva výukové programy Amos a 

Montessori. Program Montessori bude zachován dle zájmu. Neplánuje rozvíjení 2. stupně 

Montessori. Navrhl, že by mohl vzniknout spolek rodičů dle vzoru např. ZŠ Angel. 

https://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ760CZ760&q=montessori&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyvt7jqLjWAhXBoRQKHSwsBP8QBQgjKAA
https://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ760CZ760&q=montessori&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyvt7jqLjWAhXBoRQKHSwsBP8QBQgjKAA
https://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ760CZ760&q=montessori&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyvt7jqLjWAhXBoRQKHSwsBP8QBQgjKAA
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Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na kapacitu školy, zda plánuje zvyšování kapacity, popř. 

pro jaký ročník a také vznesla dotaz na případné investiční akce a investiční akce z fondů EU. 

 

Mgr. Kulik uvedl, že předpokládá větší kapacitu na 1. stupni, ctí spádovost školy. Nelze 

předvídat nové žáky. MČ je specifická svou komunitou cizinců. Není jasné, jak se bude 

situace vyvíjet. Raději počítá s větším množstvím dětí, aby nebyl zaskočen. 

 

Ohledně investic, úspěšně proběhla např. elektroinstalace, MČ si plnila své závazky, vše 

funguje. Do budoucna by byla vhodná tepelná izolace, kanalizace, přestavba toalet a 

výhledově projekt, kdy by byly využity prostory ve třetím patře budovy. Areál školy je 

v pořádku. Rád by zrealizoval rekonstruci sportovišť. Budova školy je starší, přístavby nebyly 

ucelené, postupně se daří věci řešit z vlastních prostředků nebo podpory MČ. Na dotaz 

evropské dotace, omluvil se, tohle příliš nezná, ale bude se otázkou zabývat. 

 

Starosta uvedl, že je předběžná dohoda se školou G.A.P., v měsíci listopadu proběhne jednání 

na téma kolik tříd bude dále potřeba.  

 

Zastupitel Řezanka informoval, že rodiče zajímá, proč vymizel kroužek florbalu. Dále vznesl 

dotaz na povinné hodiny plavání a výjezdů do oblasti Šumavy a Krkonoš. Proč děti jezdí po 

Praze.  

 

Mgr. Kulik uvedl, že on sám má florbal rád. Kroužek florbal zastřešuje jiný klub, klub Sparty. 

Zřejmě z kapacitních důvodů. Určitě ne z důvodu kroužku karate.  

Ohledně plavání, ze zákona je na prvním stupni nutné absolvování v rozsahu 40 hodin. 

Plavání je rozděleno do 1. – 4. ročníku na první a druhé pololetí pro možnost plynulého 

naučení se motorické paměti. Výhodné, pokud je žák v danou chvíli indisponován. Ví, že je 

dojíždění časově náročnější, finančně je rozpočítáno. Aktuálně chodí děti plavat na Chodov.  

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, když bylo uvedeno zaměření školy na tělesnou výchovu, 

zda je počítáno s talentovými zkouškami. 

  

Mgr. Kulik uvedl, že je zde důležitá spádovost dětí. Nemůže si vybírat. Nyní kroužky nabízí, 

aby děti měly pohyb.  

 

Starosta poděkoval Mgr. Kulikovi za představení se a informoval, že pan ředitel byl 

doporučen jednomyslně i Radou MČ. Dále uvedl, že s panem ředitelem byla uzavřena dohoda 

a bydlí v bytě MČ. 

 

K bodu 3 – Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 695 o 

výměře 26 m
2
 v k.ú. Písnice s vlastníky sousedního pozemku (parc. č. 696/1 

v k.ú. Písnice) (TISK Z 029) 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo svým usnesením č. 1/2017 ze dne 8.2.2017 záměr prodeje 

pozemku parc. č. 695 o výměře 26 m
2
, druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Písnice (dále 

jen pozemek parc. č. 695). Odbor správy majetku a investic Městské části Praha-Libuš předkládá Radě 

Městské části Praha-Libuš ke schválení návrh Kupní smlouvu mezi zájemci o koupi pozemku a 

Městskou částí Praha-Libuš. Zájemci o koupi pozemku parc. č. 695 jsou majiteli sousedního pozemku 
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parc. č. 696/1 v k.ú. Písnice o výměře 8.502 m
2
, druh pozemku ostatní plocha – sportoviště a rekreační 

plocha (fotbalové hřiště), (dále jen pozemek parc. č. 696/1), který tento pozemek obklopuje ze všech 

stran. Městská část Praha-Libuš má do roku 2020 uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníky pozemku 

parc. č. 696/1  pro sportovní účely. Následně po uzavření kupní smlouvy bude uzavřen Dodatek ke 

smlouvě nájemní, kde bude doba nájmu prodloužena do roku 2022. 

Městská část Praha-Libuš na určení ceny pozemku parc. č. 695 k.ú. Písnice nechala vypracovat 

znalecký posudek č. 27/2017 na Ing. Milanem Babickým, Na Květnici 390, 251 68  Kamenice-Nová 

Hospoda, který ocenil pozemek cenou obvyklou na částku 44.350,- Kč.  Cena znaleckého posudku 

vychází ze skutečnosti, že se jedná o pozemek, který je uprostřed pozemku parc. č. 696/1   

(ve vlastnictví zájemců) a je tímto znehodnocen, protože k němu není přístup viz Snímek z KN.  

Na pozemku parc. č. 695 je vybudován dřevěný přístřešek, který není  stavbou ve smyslu stavebního 

zákona, je ve špatném technickém stavu určený k demolici – neoceňuje se (je bez kolaudace, 

stavebního povolení, nemá řádný právní stav).  

Zastupitelka Adámková krátce představila tisk. Uvedla, že tisk byl zpracován na základě 

požadavku zastupitelstva. Pozemek se nachází uvnitř hřiště, které patří více vlastníkům. 

Většinu vlastníků zastupuje Mgr. Horáková. MČ má zájem, aby nájem hřiště trval co nejdéle. 

Pokud bude schváleno, bude nájem prodloužen do roku 2022. Upozornila, že pozemek není 

stavební, ale rekreační plocha stanovená územním plánem. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, odkud vzešel zájem. Zda budova, která stojí na pozemku, 

náleží MČ a vznesl dotaz na názor TJ Sokol Písnice. 

 

Mgr. Horáková uvedla, že toto téma bylo otevřeno nyní. Někteří spoluvlastníci zemřeli, nastal 

nástup nové generace. Ráda by měla vztahy ucelené, aby byl vlastnický vztah narovnán.  

 

Starosta uvedl, že na místě je bouda, kde jsou uskladněny nějaké věci, budova slouží jako 

skladiště. TJ Sokol byl informován. Pochopil žádosti vlastníků a poděkoval Mgr. Horákové za 

spolupráci. 

 

Mgr. Horáková uvedla, že stavba není zkolaudována, jedná se pouze o budovu, která je tzv. 

zbouchaná. Smlouva je věc MČ jako nájemce. Nemá záměr měnit území, ani zde stavět.  

 

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

návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 695  o výměře 26 m
2 

v k.ú. 

Písnice, obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš s kupujícími: 

1. Engliš Karel, Horní Malá Úpa 17, 542 21 Malá Úpa  

2. Ing. Fűrst Ivo, Spálená 79/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  

3. Fűrstová Milada, Spálená 79/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  

4. Horáková Barbora, Nad Buďánkami II 2085/22, Smíchov, 150 00 Praha 5  

5. Kapsová Marta, Široká 25/6, Josefov, 110 00 Praha 1 

6. Květová Radana, Lesní 136, Třeboň II, 379 01 Třeboň  

7. Munro Karen, Nad Buďánkami II 2085/22, Smíchov, 150 00 Praha 5  
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8. Portman Lucie, Opletalova 1566/30, Nové Město, 110 00 Praha 1  

9. Turner Karolína, Spálená 79/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

10. Zitout Lucie, Spálená 79/10, Nové Město, 110 00 Praha 1   

11. Winehouse a.s. Mstětická 475, 250 91 Zeleneč, zastoupená Ing. Petrem Koutkem, 

předsedou představenstva  

12. kupující č. 5 a 7 zastoupeni Mgr. Barborou Horákovou, advokátkou se sídlem Praha 5, 

Pecháčkova 1245/8 za cenu 44. 350,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Milana Babického č. 

27/2017,  

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

tohoto usnesení. 

 

hlasováno: 

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 2 (zastupitelka Tůmová, zastupitel Kadlec) a bylo přijato usnesení č. 27/2017. 

K bodu 4 – Interpelace občanů 

Starosta uvedl, že dle jednacího řádu mají občané možnost vystoupit třikrát, ale aby vždy 

k věci přitupovali racionálně a věcně, dává prostor i pro čtyři dotazy. 

 

P. Král, občan Písnice vznesl dotaz na možnost zřízení hřiště na petanque. Dále na zklidnění 

ul. Libušské v Písnici. 

 Starosta uvedl, že jej pan Král na jaře oslovil s nápadem zřízení hřiště na petanque.  Opravil 

se, oslovil jej vloni, ale letos na jaře bylo započato jednání. Je zde rozdílná představa, pan 

Král požadoval tři hřiště se zázemím, starosta jedno hřiště. Ohledně zklidnění dopravy, 

v pondělí 18. 9. 2017, TSK vyhlásilo VŘ na výběr zhotovitele rekonstrukce ul. Libušské. 

Začne se stavbou křižovatky ulic Libušské-Dobronické, proto se mu opatření zdají být 

nadbytečná. 

K bodu 5 - Revokace Usnesení ZMČ č. 28/2014 ze dne 18. 6. 2014 a 

vyjádření nesouhlasu s návrhem společnosti PELTI a.s. na změnu platného 

územního plánu Hlavního města Prahy – pozemky parc. č. 922/45, 922/47, 

922/49 a 922/1,  všechny v k. ú. Písnice – navržena změna z NL/SV-C (zeleň 

nelesní, výhledově všeobecně smíšené – územní rezerva) a NL (zeleň 

nelesní), všechny na SV-E, resp. SV-D (celé všeobecně smíšené) (TISK 

Z 027) 

Důvodová zpráva se skládá ze dvou částí: 

https://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ760CZ760&q=petanque&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju05az5r_WAhVMCBoKHQhjDSQQBQgjKAA
https://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ760CZ760&q=petanque&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju05az5r_WAhVMCBoKHQhjDSQQBQgjKAA
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a) původní důvodové zprávy, kterou obdrželi zastupitelé MČ Praha-Libuš k navrženému 

souhlasu (vypracoval pro jednání ZMČ dne 18. 6. 2014 Ing. arch. Zdeněk Kříž); 

 

b) zdůvodnění návrhu revokace usnesení ZMČ č. 28/2014 a vyjádření nesouhlasu se změnou 

územního plánu na uvedených pozemcích  

 

 

a) Původní podklady poskytnuté zastupitelům k jednání dne 18. 6. 2014 

 

KOMUNIKACE:  

Jde o novou komunikaci na parcelách parc.č. 922/45 a 922/47, k.ú. Písnice. 

Zajišťuje  ZAVOS s.r.o. (zastupující OMI MHMP).  

Projektant BOMART s.r.o. 

Probíhá územní řízení. 

Navržená komunikace spojuje Hoštickou ulici (u plánované výstavby Hasičské zbrojnice 

sboru dobrovolných hasičů Písnice) a Libušskou ulici.  

Pozemky parc.č. 922/47 a 922/45 jsou ve vlastnictví PELTI  a.s. 

Bylo uvažováno s 10 bytovými domy podél komunikace a s cca 615 obyvateli (plyn, voda, 

kanalizace) 

Nutná koordinace s:  

1. stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská – část B: Okružní 

křižovatka Libušská, Kunratická spojka 

2. hasičská zbrojnice Hoštická (zde je řešena i komunikace Hoštická v části: od napojení 

nové komunikace Hoštická-Libušská na severu, až po ulici K Mejtu na jihu). 

 

 

HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH PÍSNICE: 
Stavba  Hasičské zbrojnice je umístěna na pozemcích p.č. 959 a 960, k.ú. Písnice. 

Investorem je HMP, projektant BOMART s.r.o. 

V územním plánu jde o plochu VV – veřejné vybavení. 

Dopravně napojeno na Hoštickou ulici. 

Výstavba této hasičské zbrojnice je ze strany vedení MČ dlouhodobě podporována. 

 

 

TATO ŽÁDOST O ZMĚNU UP: 

Žadatel: PELTI a.s., Modřanská 621/72, 143 00 Praha-Modřany. 

Zastupuje na základě plné moci: Ing. Martin Träger, Pujmanové 1582/54, 140 00 Praha 4 

Místo: parcely KN č. 922/45, 922/47, PZE 194 (KN 922/1), PZE 199/1 (KN 922/49).   

 

Lokalita mezi Hoštickou a Libušskou, celková výměra cca 5 ha. 

Územní plán: stav: NL (zeleň nelesní) a NL/SV-C (zeleň nelesní výhledově všeobecně 

smíšené území). Nelesní zeleň je součástí zeleného pásu kolem Prahy. 

Žádost byla postoupena na OUP MHMP dopisem č.j. 03195/2013 ze dne 29.11.2013 s tím, že 

stanovisko orgánů MČ Praha-Libuš bude vydáno v 1.čtvrtletí 2014, v závislosti na termín 

jednání Zastupitelstva MČ. 

Ve zrušeném konceptu UP vedeno jako SM – smíšené plochy. 

Návrh žadatele: celé SV-E (koeficient E – stavby pro podnikání, činžovní vily (viladomy), 

rozvolněná zástavba městského typu).  

Pozn.: Činžovní vila je do 4 NP, rozvolněná zástavba – nemusí tvořit uliční frontu, zástavba 

městského typu tvoří uliční frontu.  
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C :         Metodické pokyny: 

              Míra využití území 

              Směrná část – C –  KPP (koeficient podlažních ploch) = 0,5     

                                             KZ (koeficient zeleně) = 0,30 – 0,55    

              Informativní část    Podlažnost – viladomy apod. 

                                             KZP – koeficient zastavěné plochy  0,5 – 0,17  

 

D :         Metodické pokyny: 

              Míra využití území 

              Směrná část – D –   KPP (koeficient podlažních ploch) = 0,8     

                                              KZ (koeficient zeleně) = 0,35 – 0,55                                                                                                                                                                            

              Informativní část     Podlažnost – viladomy, činžovní vily,  

                                              KZP – koeficient zastavěné plochy  0,4 – 0,16  

V D se již počítá s podlažností rovnou větší než 2 NP, a lze teoreticky až 5+ (tedy přes 5 NP). 

 

E :         Metodické pokyny: 

              Míra využití území: 

              Směrná část - A –   KPP (koeficient podlažních ploch) = 1,1   

                                              KZ (koeficient zeleně) = 0,15 – 0,50    

              Informativní část  :  Podlažnost – zde méně než 2 až   5 +   NP   

                                              KZP – koeficient zastavěné plochy  0,55 – 0,22   

 

KPP – koeficient podlažních ploch – stanovuje max. míru využití území.  

(pozn.: m2 hrubé podl. plochy jsou vynásobením rozlohy funkční plochy a KPP). 

Max. kapacita funkční plochy (m2 hrubé podlažní plochy HPP) = KPP x rozloha funkční 

plochy 

 

Dopravně je třeba provázat se sjezdem ze SOKP a s východním obchvatem Písnice v celé 

délce (až na Vídeňskou).  

 

 

MČ odsouhlasila stavbu výtlakové splaškové kanalizace v Hoštické a stavbu komunikace 

Hoštická, Libušská jako TV Libuš – přes OMI MHMP  Na návrh investora bylo požádáno i o 

zařazení této komunikace do celoměstsky významných změn platného územního plánu. 

 

 

Navrhujeme předloženou změnu územního plánu vzít na vědomí a souhlasit pouze 

s částečnou změnou UP a s nižším koeficientem, za podmínky vyřešení duplicitního 

vlastnictví k pozemkům parc.č. 771/4, 771/3, 770, 769 a 768/2, všechny v k.ú. Písnice, 

v areálu MŠ Ke Kašně, a to ve prospěch MČ. Smlouva o vzájemné spolupráci je samostatným 

bodem jednání Zastupitelstva MČ.   

 

 

 

b) Nové argumenty předkládané zastupitelům s návrhem revokace usnesení ZMČ č. 

28/2014  

 

Předložený tisk se týká území mezi vilovou zástavbou staré Písnice a sídlištěm Písnice, jedná 

se o jižní část stávající volné plochy, t.č. obhospodařované pole, ohraničené z jihu ÚSES 
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(biokoridor), z východu ulicí Libušská, ze západu ulicí Hoštická. Jedná se o pozemky ve 

vlastnictví společnosti Pelti a.s. Žadatelem o změnu územního plánu je společnost Pelti a.s. 

společně s MČ Praha-Libuš. Záměr vybudovat hasičskou zbrojnici, ani přístupovou 

komunikaci k ní, nevyžaduje změnu územního plánu v daném území.  

 

Pořizování změny územního plánu označené jako Z 3098/10 (viz příloha) na pozemcích parc. 

č. 922/1, 922/45, 922/47, 922/49, 922/52, k.ú. Písnice bylo zahájeno usnesením ZHMP č. 

25/42 dne 30. 3. 2017. Tomu předcházelo souhlasné usnesení RHMP ze dne 15. 11. 2016. 

Změna Z 3098/10 je pořizována na všech pět pozemků, které navrhuje změnit 

z nezastavitelného území na stavební pozemky, konkrétně všeobecně smíšené území s kódem 

míry využití území SV-E v rozsahu 37.443 m
2
. Kód míry využití území E umožňuje výstavbu 

až šestipodlažních budov, s koeficientem podlažních ploch 1,1. Lze tedy postavit až 41.187 

m
2 

hrubé podlažní plochy. Dle sdělení Odboru územního rozvoje zažádala firma Pelti a.s. o 

snížení kódu míry využití území na SV-D dne 21. 12. 2016.  

 

Souhlas MČ Praha-Libuš byl ke změně územního plánu v uvedeném území vysloven 

prostřednictvím Usnesení ZMČ č. 28/2014, a to jen v rozsahu týkajícím se pozemků 922/47, 

922/49 a části pozemku 922/45, všechny na všeobecně smíšené území s kódem míry využití 

území D (viz příloha).  

MČ Praha-Libuš nepodala ve stanovené lhůtě žádnou písemnou připomínku v rámci 

projednání návrhu zadání změny Z 3098/10 dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Vystupování představitelů MČ Praha-Libuš během projednávání v orgánech hl. města Prahy 

bylo souhlasné a podpůrné pro zahájení pořizování změny Z 3098/10 (původně označena jako 

podnět 122, 10. vlna změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy).  

 

Navrhovaná změna je v rozporu s §4 zákona 334/1992 o ochraně ZPF – zásady plošné 

ochrany zemědělského půdního fondu. Jde o nežádoucí rozšiřování zastavitelných ploch v 

lokalitě, která nemá kvalitní obsluhu veřejnou dopravou. Je možné se domnívat, že dopravní 

nároky nové zástavby budou realizovány především individuální automobilovou dopravou, 

která přitíží uliční síti v MČ Praha-Libuš, hlavně ulici Libušská a Kunratická spojka. Veřejná 

doprava je realizována autobusy. 

Záměr o rozloze více než 3,7 ha je v rozporu s §55 odst. 4 stavebního zákona, neboť nebyla 

prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy. Dle zákona se pro vymezení 

nových zastavitelných ploch změny územního plánu vyžaduje kumulativní splnění dvou 

podmínek: a) prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy b) prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Podle aktuálních Územně analytických 

podkladů jsou v Městské části Praha-Libuš nenaplněné rozvojové plochy v podílu cca 44 %, v 

absolutní hodnotě více než 22 ha. V důsledku toho je záměr v rozporu s ustanovením §18 

odst. 4 stavebního zákona, podle kterého územní plánování chrání krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.  

Současně se jedná o přírodní park, rozvoj je konfliktní ve vztahu k příslušnému nařízení Rady 

HMP. Na území přírodních parků se připouští pouze dostavba stávajících sídelních útvarů, 

prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší 

charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty a 

kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových 

horizontů, typických siluet jednotlivých panoramatických plánů krajinných dominant a 

podobné charakteristiky místa i oblasti. 

V současné době platné Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR) zakotvují jako prioritu 

územního plánování Prahy požadavek „zvyšovat podíl zeleně a spojovat do uceleného 

systému“ (část 1. Bod 10 ZUR Praha). Obecnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy je 
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doplnit stávající systém zeleně tvořený zelenými klíny směřujícími z volné krajiny do centra 

města o nové rozvojové plochy zeleně a o jejich významná tangenciální propojení (část 2.2.2. 

ZUR Praha), respektovat a chránit krajinný ráz zastavěného i nezastavěného území města, 

postupně zlepšovat prostupnost krajiny, zachovat a rozvíjet zelené klíny, které se v městském 

prostředí vytvořily v souvislosti s konfigurací terénu, podporovat v kompaktním městě 

členění zástavby plošnými i liniovými prvky zeleně, chránit stávající zelené plochy a 

podporovat tvorbu nových (část 2.4.2. ZUR Praha). 

Dle návrhu Metropolitního plánu se jedná o nezastavitelnou lokalitu označenou jako Písnice-

Šeberov. Podle schváleného harmonogramu pořizování Metropolitního plánu je předpoklad 

zveřejnění dokumentace a zahájení společného jednání o návrhu Metropolitního plánu v 

březnu 2018. 

 

Předpokládaná výstavba, která by naplnila limity dané právě pořizovanou změnou Z 3098/10, 

a to i v její případné redukované podobě na SV-D, by znamenala zvýšenou zátěž pro 

infrastrukturu MČ Praha-Libuš, odporuje zásadám územního plánování a znamená další 

rozšíření zastavitelných ploch v přírodním parku Modřanská rokle-Cholupice. Výstavba v této 

lokalitě není podložená koncepčními materiály MČ Praha-Libuš ani aktuální územní studií. 

Se změnou územního plánu v této lokalitě nesouhlasí Institut plánování a rozvoje hl. města 

Prahy (vyjádření k podnětu č. 122 vlna 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy). 

 

Doporučujeme zastupitelům revokovat souhlasné usnesení číslo 28/2014 ze dne 18. 6. 2014 a 

vyjádřit nesouhlas k návrhu výše uvedené změny územního plánu. Vyjádření městské části 

bude důležité v dalších krocích schvalování návrhu a vydání změny územního plánu pro tuto 

lokalitu.  

 

Starosta uvedl, že na zasedání je pozván pan Hofman s prezentací, která se váže k dotčenému 

území. První dostanou slovo paní předkladatelky tisku, poté pan Hofman. 

 

Zastupitelka Tůmová představila tisk, kdy nabízí nové rozhodnutí, zda bude výstavba v jižní 

části mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí jako revokace předchozího souhlasu, usnesení č. 

28/2014, souhlas se změnou platného územního plánu hlavního města Prahy, s kódem míry 

využití území D. Jako zastupitelka zjistila, že tato změna územního plánu je dána na 

Magistrátu hl. m. Prahy a postupuje v procesu schvalování změny, byly učiněny souhlasné 

kroky. Od občanů MČ vnímala nesouhlas s touto změnou. Domnívá se, že předkládaná 

výstavba, by byla vzhledem k redukované změně SV-D zvýšenou zátěží pro infrastrukturu, 

komunikace. Dle jejího názoru taková stavba nepatří do přírodního parku, aby půda označená 

jako zeleň, orná půda by byla zastavěna výstavbou. Žádá změnu ze zastavěnosti území na 

nezastavěnost daného území. V materiálech, které jí byly zaslány panem tajemníkem. Jednalo 

se o stejné podklady, které dostali zastupitelé v měsíci červnu v roce 2014 je příloha 

k původnímu usnesení. Vznesla dotaz, zda měli zastupitelé k dispozici přílohu, která je nyní 

k dispozici, příloha č. 2, geometrický plán.  

 

Zastupitel Macháček uvedl, že v dané době geometrický plán být ani nemohl.  

 

Pan Hofman zahájil prezentaci svého projektu výstaby. Arch. Šmolík prezentoval záměr 

investora, kdy se jedná výstavbu ve středu obce, 4 – 5 podlaží, podobná podlažnost jako je 

v Dolních Břežanech. Výška budov respektuje nižší hladinu Písnické zástavby RD. Jedná se o 

území ohraničené zelení, ale ne přímo v přírodním parku.  Bude zde prostor pro volnočasové 

aktivity, napojení cyklostezky až na náměstí, budou zde plněny kancelářské funkce, tržnice a 

dalšími aktivitami souvisejícími s životem města. Jedná se o nižší bytové objekty obrácené ke 
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komornější výstavbě. Dále bytové jednotky navíc s ustupujícím podlažím k území sídliště 

v docházkové vzdálenosti na autobusy, metro.   

 

 Odprodej přilehlých pozemků na rozšíření Libušské 

 

Výtlaková kanalizace (330 m pro obec a hasičskou zbrojnici) 

Již provedené investice Pelti, a.s. pro obec, hasičskou zbojnici) 

Nová asfaltová vozovka 

Nový povrch cyklostezky 

Výstavba cesty Libušská – Hoštická – pro obsluhu hasičské zbrojnice 

Vydáno územní rozhodnutí pro HMP  na novou ulici 

 

Překvapuje jej, že  je toto nyní prezentováno jako palčivý problém.  

Výstavba přinese užitek v podobě výstavby a řešení problému pozemku pod školkou Ke 

Kašně. Vysvětlil, v katastru nemovitostí jsou od roku 2006 duplicitně zapsáni dva vlastníci. 

Praha nedisponuje nabývacím titulem k pozemku.  Je velmi pravděpodobné, že vlastnické 

právo nebude přiznáno MČ. Pokud se tak stane, MČ bude muset zavřít jedinou školku ve staré 

Písnici o kapacitě 56 dětí. Investor zajistil řešení tohoto problému s duplicitním vlastnictvím 

pozemků pod mateřskou školou ve prospěch městské části. 

Smlouva s MČ, smlouva o vzájemné spolupráci mezi MČ a společností Pelti, a.s. byla 

schválena v červnu 2014 většinou zastupitelů MČ (jeden se zdržel).  Smlouva je po celou 

dobu transparentně k dispozici na webových stránkách MČ. Projekt Písnická alej přináší řadu 

pozitiv a zároveň se investor zavázal vyřešit stávající problém s duplicitním vlastnictím pod 

MŠ. Smlouva žádným způsobem nezbavuje MČ práva vyjadřovat se k projektu, jakožto 

účastník schvalovacího procesu.   

 

Duplicita pozemku o ploše 5000 m2  - odhad případného odkupu několik desítek milionů 

korun. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, je nový projekt, smlouva o spolupráci. Projekt vypadá pěkně, 

inspirovala se, ale nevidí zde žádné záruky, že se projekt nezmění. Neviděla ani první přílohu, 

o které tady opakovaně slyší. MČ má malé rozhodující pravomoce v rámci územních změn. 

Nemáme ani odbor výstavby, nemáme veřejné prostranství, chybí nám náměstí, jedná se o 

území, které bude dotčeno metrem a sjezdem. Nepřipadá ji rozumné rozhodovat o změně 

územního plánu, pan Hofman vlastní pozemek již nějakou dobu a ví, že se jedná o územní 

rezervaci. Nerada by tento pozemek zbavovala statusu. 

           

Zastupitelka Fendrychová vznesla dotaz na předpoklad na nárůst automobilů, jak budou 

vyřešeny parkovací plochy, zda ul. Libušská dokáže zvládnout takovou zátěž.  

 

Pan Hofman konstatoval, že ano. Je to stejné, jako když bychom zde měli hospodu, lidé 

budou chodit. Když tady budou bytové objekty, lidé zde budou jezdit. Byl by rád, abychom se 

toho vůbec dožili. Jedná se o proces, který je na začátku. Rozhodujeme o vzdálené 

budoucnosti 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že smlouva o spolupráci, dle právního rozboru je smlouva 

nevymahatelná. Nezakládá žádné závazky, kterými by se mohla druhá stran čehokoli domoci. 

 

Pan Hofman vznesl nesouhlas. Účastnil se Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde bylo stanoveno, 

že, vymahatelnost je stoprocentní. Nerozumí tomu. Pokud se obec rozhodne touto smlouvou 
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nepodporovat projekt, dá se automaticky předpokládat, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy nebude 

doporučovat. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že trvá na nevymahatelnosti smlouvy. 

 

Pan Hofman uvedl, že nerozumí její argumentaci. Dále uvedl odpověď na dotaz paní 

Fendrychové, že parkovací plochy jsou připraveny pod domy mimo půdorys budovy. Nárůst 

obyvatel ano, dá se to předpokládat. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že jakýkoliv projekt předložený společností Pelti, je 

nevymahatelný. Změna územního plánu není vázána na předložený projekt. Jak to poté 

dopadá, můžeme vidět v Kamýku, kde se nachází výstavba společnosti Central group. Dle 

sdělení investora, lokalita má být totožná jako v Dolních Břežanech. Pan Michalík, starosta 

v jejich časopise popsal, jak velké stavby přinesly rekultivaci zanedbaných ploch, ale tady se 

nejedná o zanedbané plochy. Zde máme zeleň. Doporučovala by, ať si pan Hofman koupí jiný 

pozemek.  

 

Zastupitel Řezanka uvedl, že v komisi stavební a dopravy bylo uděleno doporučení za MČ, 

výškovost budov se mu líbí. 

 

Pan Kameník, občan MČ uvedl, že bydlí vedle sokolovny, v úseku, který je zatížen dopravou. 

K vysvětlení poskytl fotografie pořízené tentýž den v dopoledních a odpoledních hodinách. 

Upozornil na zvýšenou míru dopravy a vznesl obavu nad dopravní situací spojenou 

s výstavbou investora. 

 

Paní Gurlichová uvedla, že žije v Písnici, projekt pana Hofmana se jí líbí. Uvedla, že osazení 

zastupitelstva je pro Písnici nepříznivé.  

 

Zastupitelka Radová uvedla, že nehlasujeme jen o projektu, který je pěkný. Není záruka, že 

takový zůstane. MČ je malý pán co se týká stavebního řízení. Jakmile se územní plán změní, 

nebude mít rozhodovací slovo. Vznesla dotaz , jaká suma je nyní u notáře. 

 

Pan Hofman uvedl, že jí neodpoví. Vše kupovali od majitelů. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, nerozumí tomu, proč nechce říci částku. Smlouva je 

transparentní. 

 

Pan Hofman uvedl, že majitelům zaručili, že jim vyřeší pozemky. Že se tím budou s jistotou 

zabývat. Mělo by si ujasnit, pokud takto bude pokračovat, žádného investora zde nedostane. 

Už tady slyšel, že by si měl koupit jiný pozemek. Vznesl dotaz, zda mají jiného investora. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že nechce žádné investory na území, které je nezastavitelné.  

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, proč pan Hofman chystá projekt i na pozemcích, se 

kterými mu MČ nedala souhlas. Změna SV-D. Usnesení, zde je rozsah o dva pozemky menší. 

 

Starosta uvedl, pokud jako starosta předloží zastupitelstvu smlouvu, byl předkladatel, a 

smlouvu podepsal, za sebe nespekuluje, zda smlouva je nebo není nevymahatelná. Za sebe 

garantuje a odmítá zpochybňování smlouvy. Celkově máme se všemi developery problém, ale 

když za ním přišel pan Hofman, který zde v ulici K Mejtu bydlí a bude se na případnou stavbu 
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dívat každý den. Určitě lepší volba než, když tady byl se svým návrhem pan Korec ze 

společnosti Ekospol. Ten si na MHMP požádal o navýšení stavby a už ho tady nikdo nikdy 

neviděl.  

 

Po pokračující debatě zastupitel Mráz navrhl ukončení debaty. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že má právo na závěrečné slovo předkladatele. Poděkovala všem 

za pozornost. Dále uvedla, že je to jen o tom, zda výstavbu v přírodním parku s vysokým 

koeficientem zastavěnosti budeme chtít nebo ne.   

 

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

návrhu usnesení. 

 

 Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

1. revokuje své usnesení č. 28/2014 ze dne  18. 6. 2014 ohledně žádosti o změnu 

platného územního plánu hlavního města Prahy, podanou společností PELTI a. s., 

Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4 - Modřany, zastoupené Ing. Martinem Trägerem, 

Pujmanové 1582/54, 140 00 Praha 4, 

2. nesouhlasí se změnou platného územního plánu hlavního města Prahy z NL/SV-C 

(zeleň nelesní, výhledově všeobecně smíšené, územní rezerva, s kódem míry využití 

území C) na SV- D (všeobecně smíšené s  kódem míry využití území D), na 

pozemcích parc.č. 922/47, 922/49  a části  parc.č. 922/45, všechny  v  k.ú.  Písnice a 

dále nesouhlasí se změnou u zbývající části pozemku parc. č. 922/45 v k.ú.  Písnice, 

z NL (zeleň nelesní) na SV-D (všeobecně smíšené s kódem míry využití území D). 

 

hlasováno: 

pro: 2 (zastupitelka Tůmová, zastupitelka Radová)  

proti: 8 (zastupitel Řezanka, zastupitel Duben, zastupitel Frank, zastupitelka 

Kendíková, zastupitel Kuthan, zastupitelka Koudelková, zastupitel Macháček, zastupitel 

Koubek) 

zdržel se: 6 (zastupitel Kadlec, zastupitel Herc, zastupitelka Fendrychová, zastupitel 

Mráz, zastupitelka Adámková, zastupitelka Tomášková) a usnesení nebylo přijato. 

 

K bodu 6 – Zřízení příspěvkové organizace Klub Junior (TISK Z 028) 

Městská část zajišťuje a nabízí volnočasové činnosti pro děti a mládež v objektu č.p. 395, 

který je součástí pozemku parc.č. 910/34 v k.ú. Písnice, obec Praha (dále jen „Nemovitost“), 

pod označením „Klub Junior“. Volnočasové aktivity jsou nabízeny ve veřejném zájmu a 

zčásti financovány městskou částí, která chce tímto umožnit dětem a mládeži výběr odborně 

vzdělávacích činností a zájmových kroužků z oblasti sportu, hudby, výtvarné výchovy apod. I 

přes označení „Klub Junior“ však nebyla k plnění této veřejně prospěšné činnosti zřízena 

žádná veřejnoprávní nezisková organizace. 
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Dle ust. § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zakládá územní samosprávný celek k zabezpečení veřejně prospěšných činností zřizovat mj. 

příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk. 

 

Existenci veřejnoprávní neziskové organizace zřízené městskou částí předpokládá ostatně i 

smlouva uzavřená mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a Hlavním městem Prahou, na jejímž základě byla Nemovitost na Hlavní město 

Prahu bezúplatně převedena; dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se „nemovitosti převádějí 

z důvodu veřejného zájmu k provozování zejména volnočasových aktivit dětí a mládeže Klubu 

JUNIOR, jehož zřizovatelem je Městská část Praha – Libuš …“ 

 

Forma příspěvkové organizace je vhodná zejména pro zabezpečování smíšených veřejných 

statků, které jsou poskytovány uživatelům za uživatelský poplatek (v konkrétním případě 

platby za kroužky), když z toho důvodu mohou příspěvkové organizace dosahovat oproti 

jiných formám veřejnoprávních organizací ze své činnosti vlastní příjmy, se kterými 

hospodaří podle svého vlastního rozpočtu. Příspěvková organizace je právnickou osobou, má 

právní subjektivitu a hospodaří samostatně dle vlastního rozpočtu s vlastními příjmy a 

finančním příspěvkem přiděleným jí zřizovatelem. Tato forma veřejnoprávní organizace 

umožňuje oddělení příjmů a výdajů Klubu Junior od rozpočtu městské části a jejich 

transparentnější sledování v rámci každoročně sestavovaného závěrečného účtu. 

 

Zastupitelka Tůmová požádala o pětiminutovou přestávku. Přestávka od 20. 30 hodin. 

 

V 20. 36 hodin starosta požádal o pokračování jednání.  

 

Zastupitelka Radová shrnula, máme zde KJ, právní forma není dána. Navrhuje zřízení 

organizační složky, nebo příspěvkové organizace. KJ je částečně dotován, částečně jsou 

vybírány finanční prostředky za kroužky. Ve smlouvě s ÚZSVM, Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových je počítáno o bezplatném převedení budovy do správy MČ.  

 

Starosta uvedl, pro ty, kteří zde nebyli v minulém volebním období. Zasedání zastupitelstva 

navštívil pan Loucký zástupce ÚZSVM. Padaly zde četné dotazy, pocit z jednání byl 

jednoznačný. To, jak je KJ zřízen je v souladu se smlouvou.  

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, zda byl KJ oficiálně zřízen. Dále citovala čl. 2 Smlouvy o 

bezúplatném převodu, kde je uvedeno, že musí existovat zřízení KJ. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že paní Radová nemá pravdu. To, co povídá je v rozporu se 

smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti. MČ musí dodržet podmínky po dobu 20 let. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že je z toho nyní zmatená. Vznesla dotaz, zda byl KJ skutečně 

zřízen. Od pana tajemníka dostala odpověď, že KJ nemá zřizovací listinu. Pokud ano, kdy byl 

zřízen. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, cca v roce 1999, 2000 okamžikem rozhodnutí přijetí 

rozpočtu, který počítal s KJ ve svém rozpočtu, pro svou činnost a naplňoval potřeby obyvatel, 

vzdělání, kultury… 
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ZastupitelkaTomášková uvedla, že od pana tajemníka také dostala odpověď, že KJ nemá 

žádnou zřizovací listinu. V roce 2013 byl na zastupitelstvu zařazen tisk, ale nebylo k tisku 

hlasováno. Ani na stránkách KJ nenašla žádnou zřizovací listinu. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, pokud by byla potřeba existence zřizovací listiny, stát ČR 

by nemohl nemovitost převést do správy MČ. 

 

Starosta informoval, že na zasedání v minulosti byl pan Loucký, zástupce ÚZSVM. Sám 

uvedl, že mu nevadí, že není žádná zřizovací listina, podmínky jsou splněny. Více by mu 

vadilo, že bychom zřizovací listinu měli a bylo riziko zpochybnění smlouvy. Tím neříká, že 

v roce 1999 měla být zřizovací listina zajištěna.  

  

Zastupitelka Radová uvedla, že navrhuje příspěvkovou organizaci, která hospodaří 

samostatně, majetek je kontrolovatelný, jak pro zastupitele, tak pro občany. Je jasné, jak je 

s financemi hospodařeno. Objekt může sám vstupovat do různých grantových projektů. KJ 

není ani název. Pokud jsou dávány dary, nejsou dávány KJ, ale do rozpočtu MČ. Dle jejího 

názoru je po právní stránce toto správné řešení. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že neřeší za podstatné zřízení zřizovací listiny, KJ funguje cca 17 

let. Na MČ docházelo za ta léta mnoho kontrol z auditu. Nevšiml si, že by docházelo 

k nějakému hýření s penězi. Dle jeho názoru je listina nadbytečnost. Že je to dle JUDr. 

Radové předpis, předpisů zde bylo mnoho a jejich novelizace je vždy k horšímu a nepřináší to 

nic nového. Předpisy jsou jen pro vytváření další práce. Příspěvkovou organizaci zná, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR a nezdá se mu, že by KJ měl mít stejnou formu. Navíc, taková 

organizace je finančně náročná. 

 

Zastupitel Řezanka uvedl, že se mu žije lépe, i když zřizovací listinu nemáme, než mít tzv. 

papír s tím, že hrozí odebrání budovy, která slouží dětem. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že toto není poprvé, co se daná problematika řeší. Jedná se o 

konflikt zájmů. Paní Koudelková je současně i zaměstnancem KJ, rozhoduje o rozpočtech, 

které nejsou schválené předem. Ráda by zřízením příspěvkové organizace věděla, jak KJ 

hospodaří a na co byly finance využity. 

 

Starosta uvedl, že má pravdu, tato problematika není řešena poprvé ani naposled. Zatímco 

tady se řeší právní forma KJ, jeho děti si mezitím prošly kroužky a listina nikomu nechyběla. 

Pohled na děti je pro něj radostnější než tato debata. Více by mu vadilo, kdyby KJ 

nefungoval, ale ten funguje. 

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že by mu také KJ chyběl. Ale více ho trápí překročení položky 

rozpočtu o 33%. Není zde představa, jak je tato oblast náročná, ani kolik budova potřebuje 

financí, ani kolik je potřeba kroužků. Vše, co se odehrává v budově KJ by mělo být uvedeno 

ve smlouvě. Zastupitelům jako odpověď byla předložena výroční zpráva, ale ani modeláři zde 

nebyli uvedeni, a to sídlí v budově KJ. Je logické vyhradit rozpočet, nějak věc pojmenovat, 

věc není kontrolovatelná. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla na dotaz ohledně Křížem Krážem, tzv. modeláři, v KJ sídlí 

také Rodinné centrum Kuřátko a od obou subjektů je vybírán nájem i záloha na služby a 

energie. 
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Zastupitelka Koudelková vysvětlila, že zmíněných 33% bylo řešeno s ekonomickým 

odborem. Bylo jí sděleno, že věc byla řešena na FV, jedná se o položku - osobní náklady. 

Tato položka se skládá z části A a B. Nerozumí tomu, proč je na FV dotazováno jen na 

položku A. Položka B – skutečné výdaje. Kdyby více naslouchali, věděli by, že jen jedna 

položka přesahuje 100%. Jinak ostatní položky jsou nedočerpány. Pokud by potřebovali další 

vysvětlení, paní Vajnerová, vedoucí odboru ekonomického má k dispozici tabulku.  

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že mluví o částce, která není kontrolovatelná. Na FV byl vznesen 

dotaz, proč byla tato konkrétní položka překročena, a to bež rozpočtového opatření. FV dostal 

jinou odpověď.  

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, přečerpání o 130 tisíc korun – ostatní osobní výdaje, částka 

nesedí oproti upravenému rozpočtu. K žádnému přečerpání nesmí docházet. Za to hrozí MČ 

delikt. Chyby se stále vyskytují. Cílem tisku není, aby byla nějaká listina, ale zpřehlednění 

hospodaření KJ, vyčlenit mu jasný majetek, komtence, činnosti, navrhnout nejvhodnější 

fungování, zpřehlednění. To je odpovědností MČ, kterou tady všichni mají.  

 

Zastupitelka Radová uvedla, že je překvapena, že je to takový problém. Nechápe, když ne 

tohle, co jiného. Nevýhodou jsou i dotace, proto se chtěla tomu vyhnout do budoucna.  

 

Pan starosta ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Zastupitelka Radová podala pozměňující návrh, doplnění slova pověřeje Radu MČ přípavou 

zřizovací listiny příspěvkové organizace „nebo organizační složky MČ“ Klub Junior. 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

pověřuje Radu MČ přípravou zřizovací listiny příspěvkové organizace nebo organizační 

složky Klubu Junior zabezpečující veřejně prospěšnou činnost - volnočasové aktivity dětí a 

mládeže (zájmové kroužky) – a její předložení Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš ke 

schválení na příštím zasedání. 

 

hlasováno: 

pro: 5 (zastupitelka Tomášková, zastupitel Herc, zastupitel Kadlec, zastupitelka 

Tůmová, zastupitelka Radová)  

proti: 6 (zastupitelka Fendrychová, zastupitel Macháček, zastupitelka Koudelková, 

zastupitel Duben, zastupitel Řezanka, zastupitel Koubek) 

zdržel se: 5 (zastupitel Frank, zastupitel Kuthan, zastupitelka Adámková, zastupitel 

Mráz, zastupitelka Kendíková) a usnesení nebylo přijato. 

 

K bodu  7 - Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 400/6 v 

k.ú. Libuš o výměře 343 m
2
 s panem Tomášem Drtinou, bytem  

Ostravská 3062, Kročehlavy, 272 01 Kladno a panem Vladislavem Drtinou, 

bytem Botevova 3106/6, 143 00 Praha 4 – Modřany (TISK Z 030) 
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Od roku 2011 probíhal soud Hl. m. Prahy s bratry Drtinovými o pozemek, který je svěřen do správy 

Městská část Praha-Libuš. Jde o část pozemku parc. č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha. Geometrickým 

plánem byl sporný pozemek přesně zaměřen, označen je parc. č. 400/6 v k.ú. Libušo výměře 343 m
2
, 

ostatní plocha – ostatní komunikace. Ve skutečnosti jde o součást zahrady, kterou užívají bratři 

Drtinové poté, co sousední nemovitosti získali od paní Šindlerové a část pozemku parc. č. 400/1 

k němu připlotili.  

Nyní na základě jednání s protistranou došlo k dohodě na prodej pozemku. Prodejní cena byla určena 

podle znaleckého posudku č. 92/2016 vypracovaného Ing. Milanem Babickým ve výši 1.600.000,- Kč. 

Ke  kupní ceně pozemku bude ještě připočítané bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez 

právního titulu ve výši 230.667,50 Kč. Celková částka k úhradě ve prospěch Městské části Praha-

Libuš ve výši 1.830.667,50 Kč. 

Zastupitelka Adámková krátce uvedla tisk. Od roku 2011 se MČ soudila s druhou stranou, 

nyní by ráda poděkovala Odboru správy majetku a investic za dotažení celé akce ke zdárnému 

konci a dosažení dohody. Uvedla, že MČ dostala prostor k tomu, aby bylo dosaženo k dohodě 

dvou stran. Soudní řízení bylo zastaveno. Druhá strana na dohodu přistoupila. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, kdo MČ v této záležitosti zastupoval. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že MČ zastupoval pan doktor Tabach, ten se odstěhoval, ale 

MČ byla s jeho službami spokojená. MČ byla vedlejší účastník řízení, hlavním účastníkem 

řízení bylo hl. m. Praha. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, proč je zde jen jeden znalecký posudek. Při řešení ulice 

Šátalská byly znalecké posudky tři.   

 

Zastupitelka Adámková uvedla, na základě dohody a snížení nákladů na řešení sporu byl 

zpracován jeden posudek. Znalec je odborník a měl by si za svým názorem stát. 

 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 400/6 v k.ú. Libuš, 

obec hl. m. Praha, svěřeného do správy MČ Praha-Libuš o výměře 343 m
2
 s  panem 

Tomášem Drtinou, bytem Ostravská 3062, Kročehlavy, 272 01 Kladno a panem 

Vladislavem Drtinou, bytem Botevova 3106/6,143 00  Praha 4 – Modřany, dle 

znaleckého posudku Ing. Milana Babického č.  92/2016 za cenu ve výši 1.600.000,- 

Kč a současně se v této smlouvě zavazují uhradit bezdůvodné obohacení za užívání 

pozemku bez právního titulu za 3 roky zpětně ve výši 230.667,50 Kč, celková částka 

k úhradě je 1.830.667,50 Kč,  

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

tohoto usnesení. 

 

hlasováno: 
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pro: 13 

proti: 0  

zdržel se: 3 (zastupitelka Radová, zastupitelka Tůmová, zastupitel Kadlec) a bylo přijato 

usnesení č. 28/2017. 

 

Odchod zastupitelka Radová v 20. 35 hodin. Počet zastupitelů 15. 

 

K bodu  8 - Souhlas s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-

Libuš parc. č. 1132,  parc. č. 1134,  parc. č. 1137, parc. č. 1139 a parc.č. 1158  

všechny v k.ú. Libuš (TISK Z 031) 

MHMP prostřednictvím odboru evidence majetku požádal o projednání odejmutí uvedených 

pozemků v orgánech MČ Praha-Libuš v celém rozsahu. Předmětné pozemky tvoří chodníky a 

zeleň v ulici Libušská. Po celkové rekonstrukci ulice Libušská byla stavba komunikace 

Libušská na pozemku Hl. m. Prahy předána do správy TSK hl. m. Prahy a.s.. Některé 

pozemky pod komunikační zelení a chodníky jsou v majetku MČ Praha-Libuš, některé 

v majetku hl. m. Prahy (parc.č. 1133 a 1152 v k.ú. Libuš. Vzhledem k tomu, že MČ Praha-

Libuš neměla zájem stavby chodníků přebírat do správy, jsou na základě tiché dohody 

všechny ve správě společností TSK hl. m. Prahy a.s.. Zeleň spravuje MČ Praha-Libuš. 

Vzhledem k tomu, že TSK je organizace zřízená Hl. m. Prahou, je požadavek, aby se sjednotil 

vlastník a správce.  Vzhledem k tomu, že MČ dále zastává názor, že by celou komunikaci 

včetně chodníku měla spravovat jedna společnost a to TSK hl. m. Prahy a.s., navrhujeme 

odejmout pozemky pod chodníky a komunikační zeleň z majetku MČ Praha-Libuš.  

Dle sdělení Ing. Svobodové z TSK, která má na starosti zeleň, TSK hl. m. Prahy a.s. z pozice 

správce majetku hl. m. Prahy zajišťuje na plochách ji svěřených do správy údržbu stávající 

komunikační zeleně – tj. provádí seče travnatých ploch (3 – 4 za vegetační období), řez keřů a 

tvarování živých plotů a stěn (1x – zpravidla letní řez), řezy stromů, kácení stromů 

vykazujících špatný zdravotní stav a jejich náhradu novou výsadbou, úpravu zeleně zhoršující 

rozhledové podmínky a zastiňující profily dopravního značení. Prioritou této správcovské 

činnosti je zajištění bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích. Finanční prostředky, 

vynakládané v současné době na údržbu tzv. komunikační zeleně, neumožňují udržovat 

komunikační zeleň s vyšší intenzitou. (viz příloha)            

MČ Praha-Libuš prostřednictvím sjednané firmy zajišťuje údržbu komunikační zeleně kolem 

ul. Libušská minimálně 5 x ročně (seč a tvarování živých plotů). V případě, že by po svěření 

řešených pozemků do vlastnictví MHMP a do správy TSK městská část chtěla i nadále řešené 

plochy zeleně udržovat na vlastní náklady, lze to vyřešit „Dohodou o údržbě“ mezi MČ Libuš 

a TSK, ve které bude specifikován předmět dohody - rozsah udržovaných ploch, způsob 

údržby zeleně, financování údržbových prací, upřesnění kompetencí mezi TSK a MČ Libuš. 

 

Zastupitelka Adámková krátce představila tisk. 

 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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souhlasí s odejmutím pozemků svěřených do správy MČ Praha-Libuš parc. č. 1132, parc. č. 

1134, parc.č. 1137, parc. č. 1139, parc.č. 1158,  všechny v k. ú. Libuš do majetku Hl. m. 

Prahy. 

 

hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 29/2017. 

 

K bodu  9 - Předání stavby veřejného osvětlení v parku U zahrádkářské 

kolonie v Praze-Libuši z majetku MČ Praha-Libuš do majetku HMP od 1. 

3. 2018 z důvodu ukončení udržitelnosti projektu „Revitalizace parku U 

Zahrádkářské kolonie“ k datu 31. 1. 2018 (TISK Z 032) 

 
V rámci Operačního programu Praha - konkurenceschopnost, na základě Smlouvy o 

financování ze dne 14. 4. 2011, byla přiznána dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj 

na revitalizaci „Parku U zahrádkářské kolonie“. 

MČ se ve smlouvě zavazuje plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude 

finanční pomoc dle této smlouvy poskytnuta, a to v rozsahu schváleného projektu 

uvedeného v odst. 2, článku III této smlouvy a zachovat výsledky realizace projektu 5 let 

ode dne ukončení realizace projektu. Vyjma jiného, se toto týká i veřejného osvětlení, 

tedy jeho provozu a údržby. Nyní údržbu veřejného osvětlení v tomto parku zajišťuje, za 

námi hrazené náklady, firma Eltodo-Citelum, s.r.o., IČ 25751018, dle smlouvy č. 

2012094071 ze dne 5. 9.2012 a Dodatku č. 1 č. 2017065056 ze dne 13. 7. 2017 čl. II na 

dobu určitou do 1. 1. 2018. Po pětileté lhůtě udržitelnosti projektu je možné tento závazek u 

veřejného osvětlení převést na HMP, která provozuje a udržuje běžně veřejné osvětlení 

v Praze. Vzhledem k tomu, že MČ nevlastní ani neprovozuje žádné jiné veřejné osvětlení, 

navrhujeme podat žádost na MHMP o převzetí tohoto veřejného osvětlení do vlastnictví 

HMP. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že MČ v lednu příštího roku uplyne 5 let udržitelnosti 

projektu a je vhodné předání veřejného osvětlení hl. m. Praze.  

 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předáním majetku - stavby veřejného osvětlení v parku U zahrádkářské 

kolonie v Praze-Libuši - do majetku HMP od 1. 3. 2018 v pořizovací ceně 

1.374.274,90 Kč, z důvodu skončení doby udržitelnosti projektu v rámci Operačního 

programu Praha - konkurenceschopnost k datu 31. 1. 2018,  

2. pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením žádosti 

na MHMP o projednání předání majetku stavby veřejného osvětlení v orgánech Hl. m. 

Prahy.  
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hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 30/2017. 

 

K bodu  10 - Souhlas s navrženou úpravou Územního plánu – úprava kódu 

míry využití území z kódu A (plocha OB  A) na kód C (plocha OB C) – na  

pozemcích parc.č. 166/5, 167/4, 166/21 , všechny v k.ú. Písnice, lokalita 

Kálek a Na Losách a ulice Ostruženská (TISK Z 033) 

 
Žádost o souhlas jsme obdrželi od společnosti Trizenit s.r.o., Fibichova 1526/4, 130 00 Praha 

3 – Žižkov /Ing. arch. Martin Otepka – jednatel společnosti/, který je zmocněn na základě 

plné moci ze dne 4. 11. 2016 navrhovateli a vlastníky předmětných pozemků. 

Navrhovatel, vlastník pozemků: Ing. Tomáš Meštellér, Záběhlická 3254/51, Praha 10 – 

Záběhlice a Ing. Agáta Meštellérová, Pod Wilec hôrkou 1911/34, Prešov, Slovenská republika 

 

Ulice Ostruženská - na pozemcích parc. č. 166/5, 167/4 a 166/21 všechny v k.ú. Písnice, je 

vydáno stavební povolení na objekt RD č.j. P12 22401/2017 OVY. RD je v současnosti 

v realizaci – jedná se o dvoupodlažní stavbu /1.NP,2.NP/ s rovnou střechou, výška atiky + 

6,60 m. O navýšení je žádáno z důvodu záměru přístavby – jednopodlažní stavba /1.NP/ 

s rovnou střechou, výška atiky 3,40 m.   

Požadována je úprava kódu využití území z A na C v území OB – čistě obytné z důvodu 

překročení povolené zastavěné plochy z původních 122,3 m2 na nově 199 m2  

V UR (2002) v této lokalitě byl uveden max. rozsah zastavěných a zpevněných ploch (ZP) do 

150 m2.  

 

Pozemky ve vlasnictví žadatele: 

parc.č. 166/5 o výměře 606 m2. 

parc.č. 167/4 o výměře 260 m2. 

parc.č. 166/21 o výměře 4 m2. 

Celková plocha pozemku žadatele: 870 m2. 

Bilance ploch objektu v realizaci: 

Hrubá podlažní plocha: 210,7 m2 

Zastavěná plocha: 122,3 m2 

Zpevněné plochy: 99,4 m2 

Celkem zastavěné a zpevněné plochy: 221,7 m2 

Bilance ploch navrhované přístavby: 

Hrubá podlažní plocha: 76,7 m2 

Zastavěná plocha: 76,7 m2 

Zpevněné plochy (terasa): 24,2 m2 

Celkem zastavěné a zpevněné plochy: 100,9 m2 

Celková bilance ploch pro obě fáze: 

Hrubá podlažní plocha: 287,4 m2 

Zastavěná plocha: 199 m2 

Zpevněné plochy (terasa): 123,8 m2 

Celkem zastavěné a zpevněné plochy: 322,6 m2 

Zeleň na rostlém terénu celkem: 547,4 m2 

Stanovení směrných koeficientů pro objekt včetně přístavby: 
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Koeficient hrubé podlažní plochy (KPP): 

požadavek ÚP pro koeficient C – 0,5 

Celkem max. 870x0,5=435 m2 HPP 

Návrh předpokládá celkem 287,4 m2 HPP. 

Vyhovuje požadavku. 

Koeficient zeleně (KZ): 

Podlažnost: 

287,4/199=1,44 

Po zaokrouhlení dle metodického pokynu je podlažnost 1. 

Požadavek ÚP pro koeficient C / podlažnost 1 – 0,3 

Celkem min. 870x0,3=261 m2 započ. ploch zeleně 

Návrh předpokládá celkem zeleně na rostlém terénu: 547,4 m2 

Vyhovuje požadavku. 

  

Pozn. – V Písnici byla již řada podobných úprav ÚPn  

1. Na jaře 2009 šlo v ulici V Zákopech o  obdobu - U č. 0743 – manželé Skokánkovi. 

2. Následně Rada dne 8.9.2009 projednávala U č. 0822, zvýšení z B9 ba C9 na.č. 845/28, k.ú. 

Písnice - usnesení č. 215/2009. 1 RD  V Zákopech – manželé Hlavničkovi  

3. Dále Rada dne 12.1.2010 projednávala obdobnou žádost u pozemků p.č. 166/6, 166/11, 

166/16. Úprava č. U 0845. Investor – vlastník – manželé Batistovi, zastoupení A. Píšovou, 

projektant ing. Prokop Holý. Rada přijala souhlasné stanovisko usnesením č. 10/2010. 

4. Následovala U č. 0911. Rada projednala 8. 9. 2010. Manželé Dupákovi. Změna z A na C. 

Usnesení Rady č. 196/2010. 

5. U č. 918. Rada projednávala 2. 11. 2010. Pozemek p.č. 846/7. Ulice V Zákopech. Manželé 

Lauerovi. Usnesení Rady č. 259/2010 

6. U č.  0964 – Rada projednala 1. 2. 2011 a přijala usnesení č. 40/2011. Parcela p.č.835/91, 

k.ú. Písnice - 827 m2. Vlastník: Holubcová Eva a Křivánek Milan. Úprava z A na B. 

7. U č. 1009 – Rada projednala 27. 9. 2011 a přijala usnesení č.270/2011.  Parcela č. 845/116, 

k.ú. Písnice – 450m2. Vlastník JUDr. Švíglerová, JUDr. Hrášek. Úprava z B na D.  

8. U  č. 1016. Rada projednala 24. 4. 2012 a přijala usnesení č.102/2012. Žadatel Jandusovi. 

Úprava z A na B. 

9. U č. 1056. Švihovská ulice. Rada projednala 13. 3. 2012 a přijala usnesení č. 

53/2013.Švihovská ulice, manželé Horákovi. 

 U 1152 – Kopecký,  

 U 1157 – Kudláčkovi, 

 U 1160 Hanzlík 

 U 1246_01 Nguyen Huu Duong – U_Z_47_2016 

 U 1267_01 Jánská Jarmila a Jánský Michal U_Z_48_2016 

 

vše úpravy na kód C. 

 

Principiálně jde o celé území, celou lokalitu mezi V Kálku a Na Losách. Na URM se objevil 

verbální návrh, řešit území jako celek a povolit v celé lokalitě koeficient C.   

 

Jde o lokalitu, kde je objektů s povoleným koeficientem C více. 

 

Komise hlasovala dne 28.7.2017 2-3-1 

Komise nesouhlasí s úpravou kódu míry využití území. 

 

OSMI navrhuje, aby ZMČ s předloženým návrhem úpravy ÚPn  souhlasilo. 



 Zastupitelstvo 20. 9. 2017 

 - 21 - 

 

Starosta krátce představil tisk a uvedl, že se jedná o lokalitu ulic Na Losách a okolí. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že se jedná o lokalitu případů, kdy MČ podávala souhlasné 

stanovisko, bylo jich hodně a jedná se o další z nich. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda se dá tato situace řešit koncepčně. Ne každé 

obzasedání řešit tisky jednotlivě. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že je to návrh, který dává smysl, ale bohužel se jedná o 

nesystémové zákony. Musí být takto řešeno. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s předloženým záměrem Ing. Agáty Meštellérové a Ing. Tomáše Meštelléra na 

změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, spočívající v navýšení koeficientu 

zastavěnosti z kódu míry využití území A v ploše OB na kód C na pozemcích parc.č. 166/5, 

167/4, 166/21, všechny v k.ú. Písnice, lokalita Kálek, Na Losách a ulice Ostruženská. 

 

hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 31/2017. 

K bodu  11 - Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2017 

a výsledky Studentského fóra pro rok 2017 (TISK Z 034) 

Veřejné fórum 2017 
24. dubna 2017 se v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 konalo veřejné 

fórum – 10 priorit Libuše a Písnice. Občané diskutovaly o problémech, námětech, prioritách, 

které spatřují jako důležité a požadují jejich řešení. Z mnoha námětů bylo společnou diskuzí 

vybráno čtrnáct priorit, následné hlasování určilo deset hlavních.  

Priority formulované na fóru se poté staly základem pro sestavení veřejné ankety. Otevřel se 

tak prostor všem občanům k posouzení předložených priorit, případně stanovení jiných. 

Anketa probíhala od 1. června a do 30. června 2017. Pro hlasování byla anketa v elektronické 

a papírové formě. Letošní anketa měla jiný systém hlasování. Občané mohli upřednostnit 

(plusové hlasy), nebo naopak upozadit (mínusové hlasy) některý z priorit. Občané měli k 

dispozici celkem 6 hlasů, které mohli libovolně použít (upřednostnit či upozadit některou z 

priorit). V anketě bylo odevzdáno celkem 327 dotazníků. 

Na základě celkového vyhodnocení výsledků Veřejného fóra a následné ověřovací ankety je 

stanoveno 10P Libuše a Písnice pro rok 2017: 
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Urychlit „obchvat Písnice“ 

Zachovat supermarket potravin na sídlišti Písnice 

Zklidnit dopravu (dodržování rychlosti) v ulici Libušská v Libuši a  Písnici 

Zlepšit a zkapacitnit prostory a služby České pošty 

Zvýšit intenzitu hlídek MP v nočních hodinách 

Zajistit časté kontroly nebezpečných provozoven 

Vybudovat víceúčelové prostory (společenské a sportovní) ve staré Písnici 

Provádět kontroly u fyzických osob na spalování odpadu 

Podpořit prevenci rizikového chování u dospívajících posílením hodin ve školách 

Zřídit automaty na školách na zdravou výživu 

 

 

Zbylé 4 priority, které byly formulovány na fóru, a bylo o nich hlasováno v anketě: 

 Vybudování zvoničky/kostela ve staré Písnici  

 Libušská v Libuši a  Písnici – zklidnit dopravu, dodržování rychlosti. 

 Postavit legální zeď (nebo využít stávajících) oficiálně určené pro graffiti 

 Vybudovat hřiště na pétanque v ulici na sídlišti Na Domovině. 

 

 

 

Studentské fórum 2017 – Desatero priorit Libuše a Písnice očima žáků 

a studentů 
8. ročník Studentského fóra se konalo 28. března 2017. Nabídlo žákům a studentům 

základních a středních škol ovlivnit prostřednictvím svých podnětů budoucí rozvoj 

městské části. Cílem bylo zjistit názory mladých lidí na své nejbližší okolí v pozitivním i 

negativním směru, diskutovat s nimi co vnímají jako největší problémy a vysvětlit jim, 

jaké kompetence při řešení problémů má městská část.  

K účasti na fóru byly vyzvány všechny základní a střední školy, které v Libuši a Písnici 

působí a navíc bylo osloveno i Gymnázium Písnická a ZŠ Smolkova. Celkem se účastnilo 

36 žáků a studentů. K diskuzi se připojil pan starosta, paní místostarostka a vedoucí 

jednotlivých odborů úřadu. 

Program byl rozdělen do několika fází: Lov na lidi, Představení výsledku z minulého 

Studentského fóra, Vědomostní puzzle, Simulované komunální volby. 

 



 Zastupitelstvo 20. 9. 2017 

 - 23 - 

Priority definované na fóru prošly anketou distribuovanou ve všech zapojených školách. 

Anketa probíhala v květnu a zúčastnilo se jí 440 žáků a studentů. Přehled priorit, u 

kterých došlo ke shodě jak přítomných na fóru tak v anketě je následující: 

  

Postavit parkurové hřiště 

Zajistit ve školách rekonstrukci toalet 

Zajistit ve školách automaty na zdravou výživu a ovoce 

Postavit skate park 

Postavit legální zeď na grafity 

Vyčistit Modřanskou rokli a zbudovat naučnou stezku 

Vyčistit černé skládky a zasadit zeleň 

Hlídat vandalismus na hřištích 

Rozšířit zeleň v oblasti Sapy 

Přispívat na vstupné do kina na dokumenty a dětské filmy 

 

 

Výsledky obou hlasování se promítnou do komunitního Plánu zdraví a kvality života na 

rok 2017/2018, kde jsou zaznamenány jako náměty a aktivity s označením jako prioritní 

a připraveny k dalšímu řešení zastupitelstvem MČ.  

Na veřejném fóru, které se bude konat v roce 2018, bude vedení MČ předkládat 

občanům postup a výsledky v řešení daných problémů. 

ZMČ Praha-Libuš budou předloženy výsledky obou anket. 

 

Starosta uvedl, že výsledky ankety budou brány na vědomí. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, které z těchto priorit jsou realizovatelné na rok 2017. 

 

Starosta uvedl, nikdy nebylo přistupováno k tomu, že to je na rok 2017. Vznesl dotaz ve 

vedlejší MČ Praha-Kunratice na možnost zajištění např.: knihovny a vzhledem i finanční 

náročnosti a chybějícímu prostoru je věc nereálná. Proto byla hledána alternativa, byl 

prověřen bibliobus. Tím by rád vysvětlil, že to neznamená, když problém není vyřešen 

v daném roce, bude na něj zapomenuto. Je hledáno další řešení.  

Požadavek ohledně „obchvatu Písnice“ nelze opomenout. Požadavek na zachování 

supermarketu potravin, na to nemá vliv. Již dnes se zde Albert sotva udržuje. Požadvek na 

zlepšení kapacit České pošty, nelze vyhovět, pokud bude pošta sídlit v budově MČ.  

Tam prostory zvětšit nelze. Požadavek na zvýšení kontrol městské policie, nutné mít 

kvalitnější zázemí pro policii, lepší prostory. Nyní nemožné. Požadavek zajistit časté kontroly 

nebezpečných provozoven, to si ponechává jako svůj úkol. 

Další požadavky jsou na delší běh. 

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra  - 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 

2017 a výsledky ověřovací ankety, 

2. bere na vědomí priority vzešlé ze Studentského fóra pro rok 2017 a výsledky 

ověřovací ankety. 

hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 32/2017. 

 

K bodu  12 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. (TISK 

Z 035) 
 

Změny rozpočtu v roce 2017 byly provedeny ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle 

časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve 

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

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Na základě zplnomocnění 

Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš, usnesení č. 8/2017 ze dne 29. 3. 2017 Rada 

městské části Praha-Libuš schválila změny rozpočtu v roce 2017, provedené rozpočtovými 

opatřeními č. 20/2017 až č. 37/2017. Finanční výbor, tyto změny rozpočtu projednal na svém 

zasedání dne 28. 8. 2017. 

 

Zastupitel Kuthan krátce představil tisk a uvedl, že předložený tisk je zpracován za uplynulé 

obobí zmocnění rady. 

 

Zastupitelka Tůmová poděkovala za nový formát rozpočtového opatření, který byl již na 

minulém zasedání. Použití znamének plus, mínus je přehlednější. Vznesla dotaz na 

rozpočtové opatření č. 26, finance určeny na značení cyklotras. Proč tyto finance nezůstávají 

v rozpočtu, ale byly přesunuty do fondu rozvoje a rezerv. A to není věc jen této dotace. Žádá 

o vyjádření, kdo rozhoduje o přesunu financí – vratky, proč jsou finance přesunuty do fondu 

rozvoje a rezerv.  

 

Starosta uvedl, že jí bude písemně odpovězeno. Bylo nešťastně zkopírováno z řádku č. 23. I 

tak by materiál schválil. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí: 
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- usnesení RMČ č. 141/2017 ze dne 26. 6. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 20/2017 až č.33/2017, 

- usnesení RMČ č. 145/2017 ze dne 17. 7. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 34/2017 až č. 35/2017,  

- usnesení RMČ č. 160/2017 ze dne 7. 8. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 – rozpočtová opatření č. 36/2017 až č. 37/2017,   

schválených Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-

Libuš, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

hlasováno: 

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 1 (zastupitelka Tůmová) a bylo přijato usnesení č. 33/2017. 

 

 K bodu 13 – Určení funkce starosty MČ Praha-Libuš jako funkce uvolněné 

(TISK Z 038) 

V roce 2013 jsem byl zvolen poslance Parlamentu ČR. V roce 2014 jsem na ustavujícím 

zastupitelstvu po komunálních volbách požádal Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš o zvolení do 

funkce starosty MČ Praha-Libuš jako neuvolněného po dobu mandátu poslance Parlamentu 

ČR. V říjnových sněmovních volbách již nekandiduji, faktické povinnosti poslance skončily 

poslední řádnou schůzí konanou v září 2017. Z tohoto důvodu žádám zastupitele, aby určili 

funkci starosty od 1. října jako uvolněnou. Přikládám korespondenci, kterou jsem ohledně 

textu usnesení vedl s Ministerstvem vnitra ČR. 

Výňatek ze zákona č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze 

 

§ 89 

(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto 

zákonem nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno 

a) volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části 

a odvolávat je z funkce, 

b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části, 

 

§ 87 

(3) Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se 

obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města 

Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem 

stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující 

se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem 

stanoveno jinak. 

§ 59 

(4) Zastupitelstvo hlavního města Prahy si může vyhradit další pravomoci v samostatné 

působnosti hlavního města Prahy mimo pravomoci vyhrazené radě hlavního města Prahy dle 

§ 68 odst. 2. 

Starosta uvedl, že v době výkonu funkce poslance požádal o neuvolněnou funkci starosty MČ. 

Dále již kandidovat nehodlá a žádá o uvolněnou funkci starosty MČ.  
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Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda jsou v rozpočtu vyčleněny finační prostředky na 

změnu funkce pana starosty.  

Starosta uvedl, na tuto možnost upozorňoval již loni v létě, kdy se rozhodl, že dále kandidovat 

nebude. Finanční prostředky na to jsou, bylo avizováno dopředu. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

určuje v souladu s ust. § 89 odst. 1 písmena b) ve spojení s ust. § 87 odst. 3 a § 59 odst. 4 

zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 

října 2017 funkci starosty MČ Praha-Libuš jako funkci uvolněnou. 

 

hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 

zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 34/2017. 

K bodu 14 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 5. 6. 2017 do 

22. 8. 2017 (TISK Z 036) 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na usnesení č. 120/2017, nenašel uvedenou smlouvu na 

webových stránkách MČ. Vznesl dotaz na provázanost smluv na webových stránkách. 

Starosta uvedl, že bude prověřeno. Dále uvedl, že na konci měsíce srpna byly zadány 

požadavky na nové webové stránky, smlouvy budou zajištěny.  

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 5. 6. 2017 do 22. 8. 2017. 

hlasováno: 

pro: 15 

proti: 0 
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zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 35/2017. 

 

 

K bodu 15 - Písemné stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš k účelnému využívání finančních prostředků (TISK Z 037) 

Zastupitelstvo Městské části Praha-Libuš uložilo dne 8. 2. 2017 usnesením zastupitelstva 

č.2/2017 Finančnímu výboru předložení písemného stanoviska k účelnému využívání 

finančních prostředků výše uvedených Usnesení ZMČ a RMČ. 

 

Zastupitel Kadlec krátce představil tisk. Uvedl, že třetí bod ve stanovisku se týká připomínek 

a žádostí z předchozích let, lze dohledat v zápisech FV. Pokud by měl kdokoli dotaz, je tady 

k dispozici. 

 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí Zápis z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 28. 

8. 2017  včetně Přílohy č. 1 - Písemné stanovisko k účelnému využívání finančních 

prostředků týkajících se: 

Usnesení ZMČ č. 26/2016 ze dne 6. 4. 2016 

Usnesení RMČ č. 43/2016 ze dne 22. 2. 2016 

Usnesení RMČ č. 68/2016 ze dne 4. 4. 2016 

Usnesení RMČ č. 97/2016 ze dne 25. 4. 2016 

Usnesení RMČ č. 118/2016 ze dne 16. 5. 2016 

Usnesení RMČ č. 222/2016 ze dne 31. 10. 2016 

Usnesení RMČ č. 257/2016 ze dne 21. 11. 2016 

Usnesení RMČ č. 278/2016 ze dne 12. 12. 2016. 

 

hlasováno: 

pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 1 (zastupitel Herc) a bylo přijato usnesení č. 36/2017. 

 

K bodu 16 – Různé 
 

Starosta uvedl, že zastupitelům byl předložen zápis FV. 

 

Zastupitel Macháček požádal o přepsání datumu termínu zasedání zastupitelstva z původního 

termínu 13. 9. 2017 na správný termín 20. 9. 2017. Aby bylo poté vše dohledatelné a zřejmé. 
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Starosta informoval, že na Úřadě MČ proběhly personální změny. Paní Pichová byla ve 

výběrovém řízení jmenována vedoucí Odboru správy majetku a investic. Pan Borský byl 

jmenován jako vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy. Ing. Fruncová byla jmenována 

jako vedoucí Odboru správního a školství.   

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na strukturu úřad. Předtím byli pan Borský a paní 

Fruncová samostatnými referenty, kteří spadali pod odbor pana tajemníka. Kdo přebírá jejich 

funkce, zda budou přijímáni noví pracovníci. Zda Odbor tajemníka zanikl nebo přešel na 

jiného zaměstnance. 

 

Tajemník uvedl, že panu Borskému zůstává jeho agenda, Paní Fruncové také. Odbor 

tajemníka tímto zaniká. Změna organizačního řádu bude k 1. 11. 2017. Tento týden bude 

projednáno na odborech k vyjádření, poté bude předložen tisk Radě MČ. 
 

Zastupitel Kadec vznesl dotaz, zda na uvolněné funkce budou přijímání noví zaměstnanci. 

 

Tajemník uvedl, že na Odboru životního prostředí a dopravy byl přijat Ing. Mašek, 

z původních dvou zaměstnanců jsou tři. Na Odboru správní a školství jsou nyní tři 

zaměstnanci, budou čtyři. Práce je rozprostřena i na nové zaměstnance. 
 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na vyúčtování dotací sportovním organizacím, předkládal 

pan starosta a zodpovídal za určité původní nesrovnalosti. 

 

Starosta uvedl, že má pravdu. Nebylo dotaženo do konce, byl to jeden z jeho úkolů, omlouvá 

se. Podá zprávu o řešení. 

Dále pozval zastupitele na akci konanou v pátek 22. 9. 2017 s názvem Jablkobraní a v sobotu 

23. 9. 2017 se bude konat Drakiáda. Dne 27. 9. 2017 proběhne v č.p. 1 od 18.00 hodin veřejné 

projednání souboru řadových rodinných domů na parc. č. 834, 835/1, 835/4, 835/5, 855/5 v 

k.ú. Libuš při ulici Meteorologická. Požádal pana Borského o rozeslání pozvánky 

zastupitelům. 

 

K bodu 17 – Závěr 

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

účast. 

 

 

 


