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K bodu 1 – Zahájení 

Pan starosta Mgr. Jiří Koubek zahájil ustavující zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin. 

Přítomno bylo 17. zastupitelů.  

Přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a uvedl, že v souladu se zákonem o hl. m. Praze 

svolal na dnešní den zasedání zastupitelstva. Starosta uvedl, že během zasedání je pořizován 

zvukový záznam, který bude umístěn na webových stránkách. 

Ustavující zasedání vede starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva. V našem případě 

v souladu s tradicí ustavující zasedání až do zvolení starosty MČ povede pan Miroslav Štancl, 

nejstarší člen zastupitelstva. Přečte slib a tento slib složí člen zastupitelstva do rukou 

předsedajícího zasedání zastupitelstva a pronese slovo "slibuji". Předsedající ustavujícího 

zasedání skládá slib jako poslední do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva, tedy 

pana Miroslava Štajnera. Složení slibu stvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Následně 

bude schválen program, návrhový výbor, volební komise, vedení radnice, předsedové a členi 

výborů. Požádal, aby se slova ujal pan Miroslav Štancl. 

 

K bodu 2 – Složení slibu zvolených členů zastupitelstva  

Pan Štancl přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

pro volební období 2018 až 2022. Požádal všechny přítomné, aby povstali a vyslechli hymnu 

České republiky. Poděkoval. 

Poté přivítal pana senátora Pavla Fischera, který přišel na pozvání pana starosty Jiří Koubka a 

tímto mu udělil slovo. 

 

Pavel Fischer poděkoval za pozvání. Uvedl, že funkce zastupitele je důležitá funkce. Během 

volební kampaně si procházel tato místa, viděl, jak je důležitá důvěra, na místní úrovni.  

Popřál všem zastupitelům, ať se jim do dalších let daří. 

 

Pan Štancl poděkoval panu senátorovi a přál mu hodně úspěchů při výkonu jeho mandátu. 

Vznesl dotaz na pana tajemníka ing. Sochůrka, zda Úřad městské části Praha-Libuš provedl 

ověření mandátů vzešlých z voleb. 

 

Pan tajemník uvedl, že ano. 

 

Pan Štancl poděkoval. V současné chvíli je přítomno 17 zastupitelů, zasedání zastupitelstva je 

tedy usnášeníschopné. Můžeme přistoupit ke slavnostnímu slibu zastupitelů. Požádal, aby 

zastupitelé opět povstali.  

Přečetl slib zastupitele: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 

Požádal zastupitele, aby postupně přicházeli, jak budou panem tajemníkem vyzváni podle 

abecedního pořadí. 

 

Pan tajemník hlásil jména a upozornil, že je zapotřebí říci slovo „slibuji“ a podepsání slibu. 

Věra Adámková, Kateřina Černá, Martin Frank, Lucie Jungwiertová, Matěj Kadlec, Michal 

Korbel, Jiří Koubek, Lenka Koudelková, Tomáš Loukota, Pavel Macháček, Josef Makovský, 

Petr Novotný, Eva Radová, Radek Řezanka, Miroslav Štajner, Pavla Tůmová. 
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Pan tajemník požádal pana Miroslava Štancla, aby složil slib do rukou druhého nejstaršího 

člena zastupitelstva, tedy pana Miroslava Štajnera. Zároveň všichni zastupitelé převzali 

osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva. 

 

Pan Štancl přistoupil ke schválení programu. Vznesl dotaz, zda někdo ze zastupitelů má 

připomínky k programu Zastupitelstva. Mgr. Koubek požádal o zařazení bodu, volba člena 

školské rady jako bod č. 11. 

 

Zastupitelka Tůmová navrhla zařazení do programu bod volebního řádu pro členy školských 

rad, úprava volebního řádu pro volby do školských řad. Navrhla zařadit po bodě pana starosty. 

Poté navrhla bod zařadit před navrhovaným bodem pana starosty. Dále požádala, zda bude do 

programu zařazen také bod – různé, aby občané a někteří zastupitelé mohli řešit svou agendu. 

Poděkovala. 

 

Pan starosta uvedl, že ano a navrhl, aby volební řád pro členy školských rad zastupitelka 

Tůmová dostala přednost. Tedy, bod č. 10 – úprava volebního řádu školské rady. Bod č. 12. – 

volba člena školské rady, bod č. 13 – různé, bod č. 14 – závěr.   

 

Pan Štancl uvedl, že bude přistoupeno k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu 

do programu tak, jak jej navrhl zastupitel Koubek.  

 

Návrh bodu č. 10, zastupitelky Tůmové. 

 

Hlasováno: 17-0-0. 

 

Návrh bodu č. 12, pana starosty. 

 

Hlasováno: 17-0-0. 

 

Návrh bodu č. 13, zastupitelky Tůmové. 

 

Hlasováno: 17-0-0. 

 

Bylo hlasováno o programu jako celek. 

 

Návrh programu Zastupitelstva: 
 

1. Zahájení 
2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva 
3. Volba návrhové komise, volební komise, jmenování zapisovatelek a ověřovatelů zápisu 
4. Volba starosty městské části 
5. Volba zástupců starosty a členů Rady městské části 
6. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
7. Zvolení předsedů výborů Zastupitelstva 
8. Úprava Volebního řádu školské rady 
9. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 
10. Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2018, provedených rozpočtovými 

opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem 
MČ Praha-Libuš. 
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11. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací MŠ Mezi Domy, Mezi 
Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice na prostory v objektu Klubu Junior 

12. Volba člena školské rady při Základní škole Meteorologická 
13. Různé 
14. Závěr 

 

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

K bodu 3 – Volba návrhové komise, volební komise, jmenování 

zapisovatelek a ověřovatelů zápisu 

 
Jmenování zapisovatelek. 

Zastupitel pan Štancl navrhl paní Michaelu Kratochvílovou a Petru Janáčkovou pro celé 

volební období 2018 až 2022, obě projevily souhlas. 

 

Pan Štancl dal hlasovat o znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

jmenuje zapisovateli pro volební období 2018 až 2022 paní Michaelu Kratochvílovou a Petru 

Janáčkovou. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 48/2018. 

 

Zastupitel Kadlec podal námět, navrhl pro zpracování zápisů využít externí službu. Pro 

zapisovatelky je agenda časově náročná. Bylo by vhodné zjistit finanční náklady a ulevit 

sekretariátu.  

 

Jmenování ověřovatelů zápisu.  

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Miroslav Štajner a paní Lenka Koudelková, oba 

s tímto souhlasili. 

 

Hlasováno: 16-0-1. 

 

Volba volební komise. 

 

Bylo navrženo: volební komise bude tříčlenná.  

 

Hlasováno: 17-0-0. 

 

Do volební komise byli navrženi: zastupitelka Tůmová, zastupitelka Radová, zastupitel 

Makovský. Všichni projevili souhlas. 

 

Zastupitel Štancl požádal, aby si volební komise zvolila svého předsedu. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že zde zaznělo, že předsedou volební komise bude pan 

Makovský. Ten projevil souhlas. 
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K bodu 4 – Volba starosty městské části 

 
O slovo se přihlásil zastupitel Loukota, který na funkci starosty navrhl Mgr. Jiřího Koubka. 

Volební komise upozornila, že dle volebního řádu § 2 odst. 3, „obecná ustanovení“, § 3 odst. 

2 „zahájení a průběh voleb nebo dovolání“, vede nyní zasedání předseda volební komise, tedy 

zastupitel Makovský. 

Zastupitel Koubek uvedl, že nedostal žádné připomínky, nebyly ani dodatečně vzneseny 

připomínky. 

Zastupitel Loukota uvedl, že funkce starosty bude uvolněná funkce a opět navrhl jméno Mgr. 

Jiřího Koubka. 

Zastupitel Makovský vznesl dotaz, zda má někdo další jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. 

Požádal navrženého kandidáta, Mgr. Koubka o souhlas a o představení se. 

Zastupitel Koubek projevil souhlas a krátce se představil. První poděkoval zastupitelkám, 

zastupitelům, jak novým, tak stávajícím.  Poděkoval také PaedDr. Jaroslavě Adámkové a 

Mgr. Václavovi Kuthanovi za jejich dlouhodobou spolupráci. Poděkoval předešlému panu 

starostovi panu Mrázovi. Jeho práci ocení zejména ten, kdo usedne na jeho místo. Dále 

poděkoval paní Fendrychové, která zde byla také řadu let. Nakonec poděkoval Ing. Hercovi, 

který byl nejdéle sloužící zastupitel na území MČ Praha-Libuš.  

Poděkoval všem voličům, kteří přišli k volbám, protože letos byla účast o 10 % vyšší než 

minulé volby a nejvyšší za posledních cca 20 let, od roku 1996. Poděkoval také všem 

zaměstnancům, kteří jako zapisovatelé měli volby na starosti a pracovali často do půl třetí do 

rána. Jejich pečlivou prací volby nebyly napadeny. 

Představil svou vizi, kdy by se rád dále zaměřil na rekonstrukci vozovek, opravy budov. 

Bohužel došlo k reorganizaci na magistrátu hl. m. Prahy, věří, že spolupráce bude pokračovat. 

Je v úmyslu oprava policejní služebny, zřízení garážového stání pro SDH Libuš, vše 

z rozpočtu hl. m. Prahy. Zřízení autobusové zastávky, ul. Dobronická, oprava ulic v Libuši a 

Písnici, školských zařízení… 

Zastupitel Makovský poděkoval za představení. Uvedl, že volba starosty bude tajná, každého 

člena zastupitelstva bude volat jmenovitě. Každý obdrží hlasovací lístek, za plentou označí 

nebo neoznačí navrhovaného kandidáta. Požádal, aby nebyla připisována další jména než ta 

navržena. Hlasovací lístek by nebyl platný. 

O slovo se přihlásil zastupitel Novotný, který vznesl dotaz na Mgr. Koubka. 

Pokud bude zvolen do funkce starosty: 

1. doporučil by zajištění studie, kontrola hospodaření radnice. Vedlejší MČ Praha-

Kunratice má jiné výsledky hospodaření. Finance by mohly být využity pro občany, 

2. několik let pozoroval zdejší investiční plánování a nerad by, aby se situace opakovala 

a tabulky na příští rok byly kopírovány formou ctrl+c a ctrl+v. Chápe, že MČ nejvíce 
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získává finance z MHMP, ale MČ může i podnikat. Ví, že budoucí starosta nemůže 

všechno zajišťovat sám, ale práci lze delegovat. Rád by, aby se budoucí starosta o 

finance více aktivně staral – investice, finance a restrukturalizace obce. 

Mgr. Koubek uvedl, že s jeho názorem souhlasí, podstatnou roli může sehrát Finanční a 

Kontrolní výbor. Oba výbory mohou být složeny jak z řad zástupců koalice, tak i zástupců 

opozice. Navrhuje, ať je složení perstrobarevné. A co se týká dotazu na hospodaření obce ve 

srovnání s MČ Praha-Kunratice, je ochoten si s panem Novotným sednout a zjistit, co lze 

změnit. Věří, že debata může být klidná. 

Zastupitel Makovský vyhlásil výsledky hlasování, bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, 

všechny byly platné. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb., uvolněným starostou městské části Praha-Libuš: Mgr. Jiřího 

Koubka, DiS. 

Hlasováno: 14-3-0 a bylo přijato usnesení č. 49/2018. 

 

Volební komise hlasovací lístky vložila do obálky, přelepila. 

Starosta Koubek poděkoval všem a uvedl, že jeho chybou nebyl stanoven návrhový výbor. 

Jsou zde tisky, které je potřeba projednat. Navrhl zastupitele Macháčka, zastupitelku 

Koudelkovou a zastupitele Loukotu. 

Hlasováno: 17-0-0. 

 

K bodu  5 – Volba zástupců starosty a členů rady městské části 

Starosta uvedl, že je zde tradicí 4 členná Rada MČ, nyní s označením místostarosta, jejíž 

členové budou neuvolněni. 

Starosta Koubek vysvětlil, proč označení místostarosta. 

1. Jde o prestiž, v minulosti se stávalo, pokud přišel kdokoli z vedení naší malé MČ na 

magistrát hl. m. Prahy a představil se jako radní např. za oblast majetku, bylo na něj 

pohlíženo skrze prsty. Představil-li se jako zástupce starosty, byl více vnímán. 

2. Odměňování členů Rady MČ - pokud požaduje po členech jakoukoli práci, je nutné, 

aby byli odměňováni. V minulých letech byla odměna snížena polovinu. Jednou byla 

odměna přiznána v plné výši, tedy cca 32.000 Kč hrubého, ale radní si odměnu i 

z důvodu půjčky, kterou měla MČ, snížili na polovinu, tedy cca 13. 000 Kč hrubého. 

Letos bude snad odměna o 2.000 Kč víc. Odměna je nejmenší, minimální, možná 

přirozená motivace.   

Podotkl, že v usnesení bude v závorce uvedeno slovy „čtyři“ místostarostové. 
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

stanovuje v souladu s ustanovením § 89 odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 4 (čtyři) neuvolněné místostarosty městské části 

Praha-Libuš. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 50/2018. 

 

Zastupitel Makovský vznesl dotaz, zda má někdo návrhy na jednotlivé členy Rady. 

Starosta Koubek vznesl návrh, zastupitel Macháček, zastupitel Loukota, zastupitel Korbel a 

zastupitelka Koudelková. 

Zastupitelka Adámková uvedla, že s návrhem nesouhlasí, doposud si myslela, že je vedeno 

korektní zasedání. Dle jejího názoru, jedna strana stolu nemůže mít všechny členy Rady MČ. 

Vznesla návrh na zastupitele Novotného. 

Zastupitel Makovský vyzval, zda má někdo další návrhy. Nikdo se nepřihlásil. Dále požádal, 

aby kandidáti projevili souhlas se svou kandidaturou a představili se.  

Všichni projevili souhlas. 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že by se v případě zvolení věnovala oblasti vzdělávání ve 

smyslu systematické a trvalé podpory jako dosud. Dále vyjmenovala činnosti a oblasti 

spolupráce, ve kterých by chtěla za MČ pokračovat. 

Zastupitel Novotný vznesl dotaz na zastupitelku Koudelkovou, zda je vhodnou osobou na tuto 

pozici, neboť je dle něho trvale ve střetu zájmů v souvislosti s Klubem Junior. Současně je ve 

funkci na MČ a podle něho zaměstnancem Klubu Junior, který nemá právní formu, nemusí 

vést peněžní deník. Nezpochybňuje činnost Klubu Junior pro MČ, ale zpochybňuje princip. 

Účetnictví je dle něho neprůhledné, nikdo s tím nic nedělá. Klub Junior by mohl být aspoň 

jako příspěvková organizace. Dle jeho názoru by zde Ing. Koudelková neměla jako radní MČ 

být. 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že právě kolega Novotný chce hovořit o všem pravdivě a 

přitom nyní mluví nepravdu - Klub Junior zahájil svou činnost v roce 2000 a dle Zákona o hl. 

m. Praze tehdejší starostka Ing. Macháčková jím naplnila podmínku uspokojování potřeb 

obyvatel v oblasti výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje. Tehdejší zastupitelé schválili 

jeho vznik přijetím a odsouhlasením rozpočtu MČ. Původně činnosti Klubu Junior byly 

umístěny ve třech volných prostorách tehdy nenaplněné jedné třídy MŠ Mezi Domy. 

Vzhledem k narůstajícímu zájmu a většímu počtu dětí bylo potřeba hledat další prostory. Pan 

Mráz, tehdejší starosta se dozvěděl, že objekt Na Okruhu, ve kterém nyní sedíme, bude 

předmětem veřejné dražby ze strany Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových České 

republiky. Z tohoto důvodu se Ing. Koudelková pokusila na základě zpracované písemné 

fotodokumentace o činnosti Klubu Junior za uplynulých několik let přesvědčit UZSVM o 

možnosti převést tuto nemovitost včetně přilehlých pozemků na městskou část a to bezplatně 

pro účely volnočasových kroužků, což se povedlo a v roce 2007 byla podepsána smlouva o 
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bezúplatném převodu této nemovitosti pro účely provozování volnočasových aktivit a 

kroužků Klubu Junior po dobu 20 let. Pokud by v této době došlo k porušení smlouvy 

a podmínek v ní definovaných, MČ by musela vracet celou finanční částku hodnoty 

nemovitosti - nikoli nemovitost samu, která samozřejmě v průběhu let zastarává. 

Zastupitel Makovský upozornil na možnost max. 3 vystoupení. 

Zastupitel Novotný vznesl dotaz na zastupitele Macháčka, měl by se zamyslet, zda tady má 

být. V rámci interpelace se jej několikrát ptal, na základě čeho rozhoduje a bylo mu 

odpovězeno, že na základě sympatií. Zda takto bude absurdně rozhodovat další 4 roky. 

Zastupitel Macháček uvedl, rozhoduje se tím, že vychází ze znalosti problematiky, na základě 

osobních zkušeností, z toho plynou i sympatie. 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz na zastupitelku Koudelkovou, zda je v plánu zřízení 

organizační složky Klubu Junior. 

Zastupitelka Koudelková odpověděla, že je vždy možné diskutovat.  

Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz na jednotlivé funkce navržených místostarostů. 

Starosta uvedl, že došlo k přeskočení v programu, každý z kandidátů bude představen. 

Zastupitel Loukota uvedl, jeho oblast by byla správa majetku a investic. Vystudoval školu 

s ekonomickým zaměřením. Pracuje v rodinné firmě, která se specializuje na distribuci knih 

do knihoven. 

Zastupitel Korbel uvedl, že jeho oblast by byl ekonomický odbor. Je Libušský rodák, člen 

SDH Libuš, jeho civilním povolání je ředitel tiskárny.  

Zastupitel Novotný uvedl, že je písnický rodák, 6 generací na Písnici, má zde kořeny a není 

mu jedno, co se zde bude dít. Pokud by byl zvolen, může nabídnout pomoc v oblasti investic, 

byl ekonomický novinář, rozumí hospodaření měst a má jeden cíl, pořádný audit hospodaření, 

šel by hluboko do minulosti. Není to, že by si na někom zasedl, šel by i do dávné minulosti. 

Řešil by smlouvy, právní audit.  Na radnici se dle něho skrývá řada skříní a v nich kostlivci. 

Doporučil by např. společnost Deloitte, která by pomohla zprůhlednit účetnictví. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na zastupitele Macháčka, jak vidí rozvoj ve své svěřené 

oblasti, zejména se jedná o oblast dopravy, územní rozvoj. 

Další dotaz vznesla na zastupitelku Koudelkovou, jak vidí změnu na ZŠ Meteorologická, kde 

došlo ke změně vzdělávacího programu. Mrzí ji nedostačující komunikace směrem z koalice 

k opozici. Požádala o větší komunikaci. 

Zastupitel Macháček uvedl, že to ukáže budoucnost. Např. minulý rok vydal článek 

v časopise U nás. Kdo věci pochopit chce, je pochopí, kdo nechce, nepochopí. Bohužel 

nejsme obec jako např. Břežany. Naše malá MČ má provozní rozpočet. Nepočítá se s tím, že 

by zde byli vlastní investice. Pokud zde nějaké investice jsou, jedná o investice z magistrátu 
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hl. m. Prahy. Bude záležet i na nově sloučeném odboru na MHMP. Nechce brzdit žádnou 

investiční akci. 

Zastupitelka Koudelková odpověděla zastupitelce Tůmové ohledně nového vzdělávacího 

programu, že školy jako právní subjekty mají tvorbu ŠVP ve své kompetenci, komunikovat a 

připomínkovat prostřednictvím školské rady je možné. I proto ve svém představení mluvila o 

systematické podpoře škol. 

Zastupitel Makovský vznesl dotaz, zda má někdo další dotaz. Nikdo se nepřihlásil. Uvedl, že 

nyní bude přistoupeno k volbě zástupců starosty, jednotlivé zastupitele bude volat jmenovitě.  

Starosta uvedl, že zastupitelé dostali na stůl dotazníky k vyplnění, které prosí nechat na stole. 

Budou poté vybírány zvlášť. 

Zastupitel Makovský vyhlásil výsledky tajného hlasování: 

Zastupitel Macháček, hlasováno pro: 10 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným místostarostou městské části Praha-Libuš: Ing. 

Pavla Macháčka. 

Hlasováno pro: 10 a bylo přijato usnesení č. 51/2018. 

Zastupitelka Koudelková, hlasováno pro: 10 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněnou místostarostkou městské části Praha-Libuš: 

Ing. Lenku Koudelkovou. 

Hlasováno pro: 10 a bylo přijato usnesení č. 52/2018. 

Zastupitel Loukota, hlasováno pro: 14  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným místostarostou městské části Praha-Libuš: 

Tomáše Loukotu, DiS. 

Hlasováno pro: 14 a bylo přijato usnesení č. 53/2018. 

Zastupitel Korbel, hlasováno pro: 14  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným místostarostou městské části Praha-Libuš:            

Bc. Michala Korbela. 

Hlasováno pro: 14 a bylo přijato usnesení č. 54/2018. 

 

Zastupitel Novotný, hlasováno pro: 2 a usnesení nebylo přijato. 

Pan starosta nechal hlasovat o odměňování místostarostů. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

stanovuje: v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným 

místostarostům městské části Praha-Libuš s účinností ode dne jejich zvolení do funkce ve výši 

50% stanovené aktuálním nařízením vlády. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 55/2018. 

Starosta uvedl, že je rozdíl, když je uvolněný ve své funkci. Před tím byl ve své funkci 

neuvolněný z důvodu, že byl současně poslancem, ale nyní je jeho funkce uvolněná. Tzn., má 

nárok na stravenky, příspěvek na penzijní připojištění apod. stejně jako každý jiný 

zaměstnanec úřadu MČ.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

a) stanovuje neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Libuš poskytování 

měsíční odměny s účinností od 5. 11. 2018 podle ustanovení § 87 odst. 4 písm. b) zák. 

č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění ve výši dle druhu 

vykonávané funkce uvedené v příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném 

znění, a náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva nejdříve ode dne 

složení slibu,  

b) stanovuje v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

městské části jednu měsíční odměnu za nejvyšší funkci schválenou Zastupitelstvem 

městské částsi Paha-Libuš (předseda výboru, předseda komise, člen zastupitelstva) dle 

aktuálního nařízení vlády, 

c) poskytuje uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze Sociálního 

fondu příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem za obdobných podmínek jako zaměstnancům městské části Praha-Libuš. 

 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 56/2018. 

Na žádost byla vyhlášena 5 minutová přestávka. Starosta informoval zastupitele, kdo si 

nevyzvedl, může si zde vyzvednout příručku pro zastupitele. 
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K bodu 6 - Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha – Libuš k podepisování 

doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů 

Starosta vysvětlil, pokud Rada MČ schválí jakoukoli smlouvu a přijme ke smlouvě usnesení, 

následně je nutné mít na smlouvě doložku. Jde o ověření správnosti. Požádal, pokud má 

někdo zájem a byl by flexibilní, často se jedná o podpis doložek v pracovní době. 

Zájem o podepisování doložky projevili zastupitel Frank, zastupitel Makovský, zastupitel 

Štajner, zastupitel Štancl, zastupitelka Tůmová. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

pověřuje k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů: Martina Franka, Ing. Josefa Makovského, Ph.D., Miroslava 

Štajnera, Miroslava Štancla, RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato usnesení č. 57/2018. 

K bodu 7 - Zvolení předsedů výborů Zastupitelstva 

Starosta informoval, že letos nebude do konce roku schvalován rozpočet na hl. m. Praze, 

nebude nutné svolávat zasedání Zastupitelstva u nás. Bude záležet podle situace.  

Starosta uvedl, že by se nejprve hlasovalo o zřízení Kontrolního výboru, v pořadí – počet 

členů, předseda Kontrolního výboru a poté bude hlasováno o jednotlivých členech. 

Zastupitelka Radová navrhla počet členů Kontrolního výboru v počtu 7. 

Zastupitel Štajner navrhl počet členů Kontrolního výboru v počtu 5.  

Starosta uvedl, že nejprve se bude hlasovat o protinávrhu, tedy navržený počet členů 5. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

stanovuje počet členů Kontrolního výboru v počtu 5 (pět). 

Hlasováno: 11-6-0 a bylo přijato usnesení č. 58/2018  

 

Zastupitel Makovský vznesl dotaz, zda má někdo nějaké návrhy. 

Starosta navrhl předsedou Kontrolního výboru pana Štajnera.  

Zastupitel Štajner projevil souhlas a krátce se představil. 

Zastupitel Makovský uvedl, že opět proběhne tajná volba, jednotlivé zastupitele bude volat 

jednotlivě.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí předsedou Kontrolního výboru: Miroslava Štajnera. 

Hlasováno: 12-5-0 a bylo přijato usnesení č. 59/2018  

Zastupitel Makovský vznesl dotaz, zda má někdo návrhy na jednotlivé členy Kontrolního 

výboru. 

Zastupitel Štajner navrhl členy: pan Kulička, pan Haisel, pan Štancl, tajemnice paní 

Janáčková. 

Zastupitelka Tůmová navrhla zastupitelku Radovou. 

Zastupitelka Jungwiertová navrhla zastupitelku Tůmovou. 

Zastupitel Novotný navrhl pana Lukáše Souchu. 

Starosta informoval, že nyní bude hlasováno o členech Kontrolního výboru, tajemnice je 

jmenována. 

Zastupitel Makovský opět informoval, že volba členů Kontrolního výboru bude tajná, 

jmenovitě vyzval jednotlivé zastupitele. 

Zastupitel Štancl, hlasováno pro: 11 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Kontrolního výboru: Miroslava Štancla. 

Hlasováno pro: 11 a bylo přijato usnesení č. 60/2018  

Pan Kulička hlasováno pro: 13 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Kontrolního výboru: Martina Kuličku. 

Hlasováno pro: 13 a bylo přijato usnesení č. 61/2018  

 

Pan Haisel,hlasováno pro: 11 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Kontrolního výboru: Jana Haisela. 

Hlasováno pro: 11 a bylo přijato usnesení č. 62/2018  
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Zastupitelka Radová, hlasováno pro: 14 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Kontrolního výboru: JUDr. Ing. Evu Radovou. 

Hlasováno pro: 14 a bylo přijato usnesení č. 63/2018  

Zastupitelka Tůmová, hlasováno pro: 5, návrh nebyl přijat 

Pan Soucha, hlasováno pro: 4, návrh nebyl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

jmenuje tajemnicí Kontrolního výboru: Petru Janáčkovou. 

Hlasováno pro: 17 a bylo přijato usnesení č. 64/2018  

Zastupitel Makovský uvedl, že členy Kontrolního výboru byli zvoleni pan Štancl, pan 

Kulička, pan Haisel, paní Radová, pátý člen bude doplněn v budoucnu. 

Zastupitel Makovský informoval, že dále proběhne volba Finančního výboru. 

Zastupitel Kadlec navrhl počet členů Finančního výboru v počtu 7. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

stanovuje počet členů Finančního výboru v počtu 7 (sedm). 

Hlasováno pro: 17 a bylo přijato usnesení č. 65/2018  

Starosta navrhl předsedou Finančního výboru zastupitele Kadlece. 

Zastupitel Kadlec projevil souhlas, krátce se představil. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí předsedou Finančního výboru: Mgr. Matěje Kadlece. 

Hlasováno pro: 13 a bylo přijato usnesení č. 66/2018  

Zastupitel Kadlec navrhl členy Finančního výboru: Jan Urbanec, Jakub Hazda, Simona 

Azilionová, Radek Horák, Antonín Krym, Daniela Horčíková. 

Zastupitel Makovec informoval, že volba členů Finančního výboru bude tajná, jednotlivé 

zastupitele bude volat jmenovitě. Požádal jména kroužkovat a nepřipisovat jiná jména, než ta, 

která jsou navržena. 

Pan Jan Urbanec, hlasováno pro: 17 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Finančního výboru: Jana Urbance. 
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Hlasováno pro: 17 a bylo přijato usnesení č. 67/2018  

Pan Jakub Hazda, hlasováno pro: 16 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Finančního výboru:Bc. Jakuba Hazdu. 

Hlasováno pro: 16 a bylo přijato usnesení č. 68/2018  

 

Paní Simona Azilionová, hlasováno pro: 14 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Finančního výboru: Simonu Azilionovou. 

Hlasováno pro: 14 a bylo přijato usnesení č. 69/2018  

Pan Radek Horák, hlasováno pro: 11 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Finančního výboru: Radka Horáka. 

Hlasováno pro: 11 a bylo přijato usnesení č. 70/2018  

Pan Antonín Krym, hlasováno pro: 6-8-3, návrh nebyl přijat. 

Paní Daniela Horčíková, hlasováno pro: 16 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

volí členem Finančního výboru: MUDr. Danielu Horčíkovou. 

Hlasováno pro: 16 a bylo přijato usnesení č. 71/2018  

 

Zastupitel Makovský ohlásil druhé kolo volby – pan Krym. 

Po tajném hlasování bylo pro pana Kryma hlasováno: 7-9, jeden hlas nebyl platný. 

Zastupitel Makovský ohlásil třetí kolo volby – pan Krym. 

Po tajném hlasování bylo pro pana Kryma hlasováno: 6-10, jeden hlas nebyl platný. 

 

Zastupitel Kadlec navrhl tajemnicí Finančního výboru paní Hanu Vajnerovou. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

jmenuje tajemnicí Finančního výboru: Hanu Vajnerovou. 
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Hlasováno pro: 17 a bylo přijato usnesení č. 72/2018  

 

Zastupitelka Tůmová požádala o předřazení navrženého bodu, jedna z navrhovatele musí 

odejít dříve. 

Starosta projevil souhlas. Pro přesnost uvedl, že tento bod měl být původně bod č. 11, nyní 

bude bod č. 8. 

Hlasováno o předřazení bodu: 16-1-0 a návrh byl přijat. 

 

K bodu 8 – Úprava volebního řádu do školských rad 

 

Navrhovatelé tisku vysvětlili navrhovanou změnu.  

Zastupitelka Radová uvedla, že teď jsme viděli, jak důležitý je volební řád, podstatný 

dokument, bez kterého bychom možná nemuseli mít 3. kola volby. Vzhledem k připomínkám, 

které vzešly ze školské rady ZŠ Meteorologická, spolunavrhovatelé revidovali a kriticky 

prošli stávající volební řád pro základní školy, kdy naformulovali usnesení, které bylo 

rozdáno zastupitelům. Myslí si, že volební řád v této podobě, jak je schválen teď neumožňuje 

plnou účast zástupců a není přesný, co se týká účasti zákonných zástupců nezletilých žáků na 

volbách třetiny rady, kteří vycházejí právě ze zástupců nezletilých žáků. Zejména je zde 

důrazný požadavek odstranění minima hlasujících zákonných zástupců. Protože jedna pětina 

přítomných zástupců by mohla být opatřením (mnoho rodičů zájem nemá), které by úplně 

zamezilo možnost několika rodičů, kteří se na volbě podílet chtějí, aby skutečně mohli být 

zvoleni a mohli volit.  Druhý bod, volební řád v podobě tak, jak je nedefinuje, kolik osob je 

oprávněných volit, nebo kdo je osobou oprávněnou volit členy školské rady za zákonné 

zástupce nezletilých žáků. Není jasné, zda to jsou dva zákonní zástupci. Pokud má dítě dva 

zástupce, nebo zda jeden zákonný zástupce podle počtu dětí, které navštěvují ZŠ 

Meteorologická. Ještě během dneška bylo konzultováno s ministerstvem školství na 

přítomnost počtu hlasujících a zaznělo, že je určitě vhodné stanovit. Pokud vůbec bude nějaký 

požadavek na počty postupně snižovat pro opakující se kola. V případně nesplnění lze 

nestanovit vůbec. Co se týká počtu zákonných zástupců, výklad školského zákona je takový, 

že žák zletilý hlasuje sám za sebe. Zástupce hlasuje za něj, pokud je nezletilý. Tzn., počet by 

měl být vždy jeden zákonný zástupce za nezletilé dítě, které navštěvuje školu. Toto upřesnění 

by si volební řád zasloužil. Dále tady bylo vzneseno a je pravda, že to v řádu nenalezla, 

úprava lhůt pro nominaci kandidátů a dochází ke kolizi lhůt u nominace kandidátů, a pro 

zveřejnění kandidátních listin, kdy všechno se týká v patnácti dnech termínem voleb, ale není 

jasné, protože jsou použity termíny nejméně a nejdříve. Může to být i tak, že se zveřejní 

kandidátní listiny dříve, než se ukončí kandidatura. Není zde vůbec lhůta pro informování 

veřejnosti a případných zájemců o možnosti navrhovat kandidáty do školské rady, zasloužilo 

by přímo upravit ve školském řádu. A dále vykazuje formulační nedostatky, kdy zřizovatel je 

jednou zastupitelstvo, jednou rada MČ. Upozornila na drobnosti, kdy bylo použito ctrl+c a 

ctrl+v, došlo ke zdvojení článku ustanovení, čl. 7, jsou zde několikrát odstavce, které jdou 
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proti sobě z části o vyhlášení kandidátů. Zda to bude ředitel nebo volební komise. Poté jsou 

nesrovnalosti v čl. 6 odst., 4, písmena d), dálkový přístup k volbě má za to, že byl míněn 

dálkový přístup k informacím o vyhlášení voleb, ne že by se volilo na dálku.  

Proto navrhuje předložené znění usnesení. Jak říkal pan starosta, chybí aktuálně člen z řad 

rodičů, bude potřeba jej zvolit. Bylo by vhodné předejít případným stížnostem ze strany 

zástupců, kteří se poté mohou bránit, že neví, zda mohou hlasovat oba za jedno dítě nebo 

jeden z nich a jak tedy má být hlasováno. Navrhuje, aby bylo uloženo radnímu pro školství, 

aby v co nejkratší lhůtě předložil Radě MČ ke schválení tyto úpravy volebního řádu a 

současně, aby informoval ředitele škol o tom, že se upravuje volební řád a doporučil případně 

takové opatření ve shodě se Zastupitelstvem, aby počkali s volbou na dobu po schválení 

upraveného volebního řádu.  

Starosta uvedl, že jsou zde navrhovány změny odstavců, které tady ale nemáme. Mohlo se 

říci, aby byl vytisknut jednací řád školské rady. Netuší, co se v uvedených odstavcích nachází. 

Pro návrh takto zvednout ruku nemůže, ale velice rád si to vyposlechl. Z jejího výkladu 

pochopil, že jednací řád má velké problémy, co se týká volby zástupců rodičů. Pro ostatní, 

kteří jsou zde třeba krátce, vysvětlil: školská rada má zástupce ze tří oblastí 1/3 tvoří zástupci 

rodičů, 1/3 zástupci zřizovatele (zde Zastupitelstvo), 1/3 zástupci školy. Pokud věc pochopil 

správně, výhrady směřují, jak jsou voleni zástupci rodičů. 

Zastupitelka Radová uvedla, první body se týkají hlavně zástupců rodičů, ty jsou 

nejpodstatnější. Co se týká formálních nedostatků, to se týká všech.  

 

Starosta uvedl, že těžko podle největšího vědomí a svědomí může někdo hlasovat, když neví, 

který bod je který a jak se mění. Tím nechce zabít dobrou myšlenku, materiál je zpracovaný 

dobře. Spíše by volil něco v obecné rovině. 

Zastupitelka Adámková uvedla, že se domnívá, to co můžeme přijmout je spíš v obecné 

rovině, že se ve volebním řádu vyskytují chyby. Také přesně netuší, jak konkrétně volební řád 

zní a myslí si, že i pro ředitel školy by to nebylo příjemné. Je pro, aby radní pro školství řád 

opravil a na příštím Zastupitelstvu bychom s tím měli pracovat dále.    

Zastupitelka Tůmová navrhla, zkontrolovat a revidovat a upravit nedostatky. 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že bod č. 2 a 3 dochází k dublování.  

Starosta uvedl, že by potřeboval upřesnit bod č. 3 a také, že zde chybí hlas pana ředitele školy. 

Starosta vznesl protinávrh k usnesení.  

Zastupitelka Tůmová uvedla, že návrh usnesení předala návrhové komisi. 

Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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ukládá radní pro školství prověřit volební řád pro volby členů do školských rad a navrhnout 

odstranění případných nedostatků. 

Hlasováno pro: 11-0-6 a bylo přijato usnesení č. 73/2018. 

Odchod zastupitelka Radová v 22.25 hodin. Počet zastupitelů 16. 

K bodu 9 - Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 (TISK 

Z 001) 

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů je ustanoveno podle § 13 odst. 1 - nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu 

pravidly rozpočtového provizoria, odst. 2 - pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření 

územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního 

samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet podle zvláštního zákona, odst. 3 - pravidla 

rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni 

nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví 

zastupitelstvo městské části, odst. 4 - při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech 

rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí 

rozpočtový rok, vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 

financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování 

projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, odst. 5 - rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Zastupitelka Tůmová upozornila, aby se naše pravidla rozpočtového provizoria řídila 

metodickým pokynem magistrátu hl. m. Prahy. V zákonech o rozpočtových pravidlech je 

v paragrafu k rozpočtovému provizoriu, že pravidla si schvaluje obec. Což je v našem případě 

magistrát. A magistrát dává metodický pokyn schválený usnesením rady hl. m. Prahy, jak 

rozpočtová pravidla mají vypadat. Ve třech bodech kopírují naše pravidla magistrátní body, 

ale jeden bod nám z magistrátních doporučení vypadl. A to, že v období rozpočtového 

provizoria by MČ neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich 

plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Jde o to, aby nebyly uzavírány nové smlouvy 

v období rozpočtového provizoria. Stávající smluvní vztahy platí a jejich plnění lze plnit dle 

bodu 1. až do 1/12 schváleného rozpočtu. Dala návrh, aby se naše rozpočtová pravidla 

přizpůsobila doporučeným z magistrátu. Návrhové komisi předala návrh na dořazení jednoho 

bodu do přílohy č. 1. do návrhu pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019. Upozornila, že 

porušení pravidel rozpočtového provizoria je správní delikt.    

Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2019. 



Ustavující zastupitelstvo 5. 11. 2018 

17 
 

 

Hlasováno pro: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 74/2018. 

K bodu 10 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2018, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš (TISK 

Z 002) 

Změny rozpočtu v roce 2018 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, usnesením č. 3/2018 ze dne 24. 1. 2018 Rada 

městské části Praha-Libuš schválila změny rozpočtu v roce 2018, provedené rozpočtovými 

opatřeními č. 33/2018 až č. 40/2018 v průběhu měsíce září a října 2018. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, proč bylo prováděno rozpočtové opatření, když byla 

změna pouze z položky na položku. 

Paní Vajnerová, vedoucí ekonomického odboru uvedla, že nyní nemá podklady k dispozici. 

Zastupitel Novotný uvedl, že se jedná o částku 300.000 Kč, finance byly přesunuty k účelu 

ozdobení kruhového objezdu. Doporučil, aby bylo rozhodováno a projednáno také 

s veřejností. Rád by viděl časový sousled, objednávku, smlouvu, vše tak, jak šlo jednání za 

sebou. 

Zastupitelka Tůmová požádala, aby finance např. z hazardu zůstaly v rozpočtu MČ. Finance 

lze využít dle účelu, který určuje magistrát hl. m. Prahy.  

Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí: 

- usnesení RMČ č. 270/2018 ze dne 24. 9. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 33/2018 až č. 38/2018, 

- usnesení RMČ č. 280/2018 ze dne 16. 10. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 39/2018 a č. 40/2018.  

Změny rozpočtu v roce 2018 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění 

Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasováno pro: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 75/2018. 
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K bodu 11 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou 

organizací MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice na 

prostory v objektu Klubu Junior (TISK Z 003) 

Městská část Praha-Libuš vybudovala v roce 2018 druhou třídu mateřské školky Mezi Domy 

v prostorách Klubu Junior. Je nezbytné v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace vyřešit 

i smluvní vztah k těmto prostorám. Zastupitelstvu MČ je předkládán ke schválení návrh Dodatku č.1 

ke Smlouvě o výpůjčce, kdy se mění celková užívaná plocha prostor v objektu Klubu Junior. Dodatek 

č.1 byl odsouhlasen právníkem JUDr. Davidem Černým.  

Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací 

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

60437944 na prostory v objektu Klubu Junior,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

Hlasováno pro: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 76/2018. 

K bodu 12 – Volba člena školské rady při Základní škole Meteorologická 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na zástupce Rady, zda by jí mohli okomentovat problémy 

se změnou školního vzdělávacího programu ZŠ. 

Zastupitelka Černá uvedla, že zástupci by měli působit jako přemostění mezi ředitelem školy 

a rodiči tak, aby byli spokojeny všechny strany.  

Zastupitel Řezanka uvedl, že tyto záležitosti byly řešeny na školské radě, ze které byl učiněn 

zápis. 

Ing. Fruncová, vedoucí odboru správní a školství, uvedla, že věc je v kompetenci pana 

ředitele. Zastupitelé byli se zápisem ze školské rady seznámeni. 

Zastupitelka Adámková uvedla, že ředitel ZŠ Meteorologická je zkušený pedagog, jeho vize 

musí dozrát, na druhou stranu je škola velmi složitou problematikou. Ve škole je mnoho 

bilingvních dětí, český jazyk pro není první jazyk. Školu není jednoduché vést. Určitě nebylo 

jednoduché někoho najít, kdo by školu vedl. V letošním školním roce má přijít školní 

inspekce. Jedná se o jeden rok práce, tímto nechce pana ředitele bránit, ale je těžké práci pana 

ředitele hodnotit.  

Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že je zde stále podsouváno, že je paní Tomášková 

odvolávána. Vznesla dotaz, základě čeho je odvolána. 

Zastupitel Řezanka uvedl, že paní Tomášková odstoupila ze školské rady na vlastní žádost. 
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Starosta četl část zápis ze školské rady. Uvedl, že byl nemile překvapený, když si v zápise 

přečetl, jak pana ředitele posílali za dveře, pak jej pomlouvají a on se nemůže ani bránit. 

Ing. Fruncová, vedoucí odboru správní a školství uvedla, že na jednání školské rady byla 

poprvé dne 26. 9. 2018 a snažila se zápis bez úspěchu připomínkovat. 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz - dle sdělení rezignovaly ze své funkce 2 osoby. 

Starosta uvedl, že ano, druhou paní je paní Sixtová. Její potomek tuto školu již nenavštěvuje a 

důvod rezignace nezná. 

Zastupitel Řezanka uvedl, že důvod nezná, její dítě přestoupilo na jinou školu a upozornil, že 

je právě 23.00 hodin. Podle Jednacího řádu je tato hodina určena k ukončení jednání 

Zastupitelstva a nikdo nepožádal o prodloužení jednání. 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda je nějaký důkaz o rezignaci paní Tomáškové. Pokud 

by její funkce skončila skončením volebního období, znamenalo by to, že i funkce pana 

Řezanky by měla skončit.  

Ing. Fruncová uvedla, že pokud by paní Tomášková rezignovala, musela by svou rezignaci 

předat do rukou předsedy školské rady. Ta ale také rezignovala. 

Starosta uvedl, jelikož nám právě uplynul čas, rád by dokončil aspoň tento bod, také by rád, 

aby školská rada v ZŠ fungovala i nadále.  

Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. odvolává ze členství ve Školské radě při Základní škole Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš paní Vladimíru Tomáškovou k datu 5. 

11. 2018, 

2. jmenuje do Školské rady při Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, 142 

00 Praha 4 – Libuš členku Bc. Kateřinu Černou s účinností od 6. 11. 2018.  

 

Hlasováno pro: 16-0-0 a bylo přijato usnesení č. 77/2018. 

Starosta popřál všem krásný advent, návrh na termíny dalších zasedání bude zastupitelům 

zaslán. Dále zastupitele pozval na slavnostní rozsvěcování vánočních stromů, které proběhne 

1. prosince 2018 na sídlišti Písnice a 2. prosince 2018 ve staré Písnici, vždy od 17.00 hodin. 

 

 

 

 


