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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo 

řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, v tento čas bylo přítomno 15 

členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné. Omlouvá se pan Korbel, 

který o víkendu utrpěl zranění při sportu. Moc se všem omlouvá. Dále se mu nikdo neomluvil. 

K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

 

Omluveni: Zastupitelka Radová – pozdní příchod, zastupitel Korbel. 

 

Nepřítomni: --- 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, v zápise z měsíce září byly úkoly, které na listopadovém 

zasedání zastupitelstva nezazněly, žádá o odpovědi. Konkrétně měla tři připomínky, kdy 

žádala pana starostu a paní Pichovou. Na straně 14 v zápise je uvedeno, že si starosta vyžádá 

materiály ohledně nemožnosti zprovoznit kruhový objezd, a dosud nic neobdržela. Stejně tak 

(na straně 25) žádala o informaci, jak je daleko stavební řízení bytového domu Mílová, 

kolegyně Radová požádala o pověření k záměru záboru Bikeclinic. Nic jí nebylo zasláno.  

 

Starosta uvedl, že odpovědi dodá.   

 

Zastupitel Štajner uvedl, že v pondělí 14. 1. 2019 zasedal Kontrolní výbor a tato problematika 

byla řešena a bude řešena dál.   

 

Příchod zastupitelka Radová v 18. 05 hodin, počet zastupitelů 16.  

 

Jako ověřovatele zápisu požádal, zastupitelku Jungwiertovou, zastupitele Makovského. Oba 

projevili souhlas.    

 

Hlasováno: 16-0-0 

 

Do návrhové komise požádal, zastupitele Řezanku, zastupitele Franka a zastupitelku Černou 

všichni projevili souhlas.  

 

Hlasováno: 16-0-0 

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Starosta uvedl, že zastupitelé mají na stole předloženy materiály zaslané dnes odpoledne 

ostatními členy zastupitelstva, dále jim byly na stůl dodány dvě přílohy k dotačnímu 

programu, zápis z Finančního výboru ze dne 14. 1. 2019. 

 

Zastupitelka Tůmová představila materiál s názvem „Návrh opatření k větší transparentnosti a 

efektivitě veřejné správy v MČ Praha-Libuš“ 

Poděkovala za případné zařazení tisku do programu. Materiál se týká opatření, ve smyslu, 

jakým způsobem budou navržené body realizovány a v jakém časovém harmonogramu. Aby 
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si MČ uzpůsobila vlastním požadavkům. Jedná se konkrétně, zpřístupnit podklady pro jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ, tak aby byly přístupné veřejnosti, máme nové 

webové stránky, zveřejňování faktur proplácených MČ Praha-Libuš, participativní rozpočet, 

rozklikávací rozpočet, zprávu o plnění rozpočtu čtvrtletně poskytovaná zastupitelům, 

směrnice o postupu při zadávání zakázek, které nemusí být dle zákona zadávány v zadávacím 

řízení (počet oslovených dodavatelů, kritéria pro výběr vítězné nabídky apod.), zvýšit počet 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na minimálně 6x ročně. Zastupitelstva se konají do 

pozdních večerních hodin. Dále by ráda, aby byla ustanovena další komise Rady MČ Praha-

Libuš, aby byly pokryty i další oblasti veřejné správy, a to zejména komisi pro životní 

prostředí. 

 

Zastupitel Novotný vysvětlil předložený materiál s názvem „Návrh přenosu živých 

audiovizuálních přenosů z jednání Zastupitelstva“. Tohle je návrh, který by zastupitele neměla 

překvapit, každý na zasedání přijít nemůže. Dnes jsou lidé on-line odkudkoli, je běžné, že se 

zasedání nahrávají. Může poradit, jak lze zajistit, není to nic složitého. Technické překážky 

nejsou, právní překážky nejsou. Máme k dispozici nové webové stránky. Dodá výklad, který 

k tomuto dohledal.     
 

Starosta vznesl dotaz, kam by měl být bod zařazen, do jakého bodu. 
 

Zastupitelka Tůmová navrhla bod zařadit za body související s rozpočtem. 

 

Starosta navrhl zařadit za tisk „dotační program“. Tedy bod č. 15.  

 

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

 

Návrh tisku pana Novotného bude zařazen jako bod č. 16. 

 

Hlasováno: 16-0-0 a návrh byl přijat. 

 

Starosta nechal hlasovat o programu jako celku. 
  
Návrh programu: 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Volba člena Finančního výboru 

4. Žádost o pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1006/40, 1006/41, 

1006/42, 135/8 a 135/9 všechny v k.ú. Písnice, území Na Losách ze ZMK – zeleň 

městská krajinná na OB-čistě obytné 

5. Žádost o pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 56/1 a parc. č. 56/6 oba 

v k.ú. Písnice ze ZMK- zeleň městská krajinná na OB- čistě obytné 

6. Žádost o pořízení změny územního plánu na pozemku parc.  č. 980/7 v  k.ú. Písnice ze 

ZMK - zeleň městská krajinná na OB-čistě obytné 

7. Žádost o změnu kódu míry využití území ÚP hl. m. Prahy z OB-A na OB-C na 

pozemcích parc. č. 557/134 a parc.  č. 557/135 oba v k.ú. Libuš 

8. Převod bytu v BD Libuš 

9. Schválení Návrhu střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024  

10. Schválení Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019  

11. Schválení Plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 
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12. Zplnomocnění Rady městské části Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu v roce 

2019 

13. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zplnomocnění  

14. Dotační program 2019 

15. Návrh opatření k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy v MČ Praha-Libuš 

16. Návrh přenosu živých audiovizuálních přenosů z jednání Zastupitelstva 

17. Zpráva o činnosti Rady 

18. Různé 

19. Závěr 

 

Hlasováno: 16-0-0 

 

Starosta uvedl, že je na stole uvedeno upozornění na nahrávání zvukového záznamu. Naši 

zaměstnanci prošli školením na GDPR a netuší, zda ten, kdo tady další nahrává takový 

souhlas má. Současně se jedná i o informaci pro občany. 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  

 
Občan MČ uvedl, že nemá nic proti nahrávání, ale nahrávání, které je umístěno za ním se mu 

nelíbí. 2,5, roku se snaží přesvědčit MČ, aby zde bylo drobné sportování, konkrétně požaduje 

hřiště na pétanque a kroket. Pozemek je rovný, přímo naproti Klubu Senior a v sídlišti, kde 

bydlí mnoho lidí. Našel člověka, který je ochoten hřiště postavit, cena by byla cca 300 tisíc 

korun. Žádá o vybudování hřiště z parčíku ulice Na Domovině a přiměřený počet laviček, 

nejen pro hráče. Pro všechny. 

V měsíci červnu upozorňoval na chybějící označení autobusu, které nekončí na metru, jak 

mají, ale na metru u podchodu. Poslal panu starostovi e-mail, kdy např. Praha 4 nabízí dotace.  

 

Starosta uvedl, že hřiště bylo řešeno, vyměřováno, ale hřiště na kroket nebylo řečeno. Je 

potřeba si nad jeho požadavky sednout a projednat. Znamenalo by to také sezení s občany. 

Zájem vidí spíše z jeho strany. 

 

Občan uvedl, že zájem je, jen jej lidé neřeknou nahlas.  

 

Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz na pana Krále, když se obrací i na nové zastupitele, 

kdo udělá průzkum. Jeho nápad se jí líbí. Existuje Klub Senior, lze je obeslat.  

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, jak dlouho s tímto jedná s MČ a na čem komunikace 

zkrachovala, protože opozice nemůže jen tak rozhodnout. Záměr se jí líbí, pokusí se 

spolupracovat s Radou MČ.  

 

Občan uvedl, s MČ jedná 2,5 roku. 

 

Občan vznesl požadavek, zda budou zřízeny další komise, nebo zda je možnost se ještě do 

některé z nich přihlásit. Dříve byl problém sehnat aktivní občany a dnes, když se někdo hlásí, 

je problém. Komise jsou hned zaplněny a to často jednobarevně. Aktivitě by se měl dát 

prostor tak, aby byl umožněn vstup dalším občanům. Dále uvedl, že loni na jaře nabízel 

pomoc při stavbě a úpravě zdi u č.p. 1. 
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Starosta uvedl, že by jej rád viděl např. v komisi pro udržitelný rozvoj, v komisi pro životní 

prostředí. Poděkoval za pomoc při úpravě zdi č.p. 1. 

 

Občan vznesl dotaz na Radu, zda kruhový objezd, za který je rád, byl vytvořen na základě 

sponzorských darů nebo přes tender. Zajímalo by jej, kdo vymyslel zeměkouli. Tento trend 

byl spíše v 70. letech. Dále uvedl, že mu nebyl dodán časopis U Nás. 

 

Starosta uvedl, že výzva týkající se kruhového objezdu byla zveřejněna v časopise U Nás. 

Občas se stane, že časopis pošta nedodá, řeší se dodatečným doručením. Zeměkoule, nápad 

vyšel z rovnoběžky, která tudy prochází. Byl dotázán místní kovář a ten mu nabídl prvek 

usazení do kruhového objezdu. Podobné prvky zpracoval např. ve Francii. Dílo bylo 

vytvořeno za nižší cenu, než by bylo vysoutěženo přes tender. Bylo v kompetenci Rady, 

chybělo zajištění chodníku, který byl důležitý. Je mu milejší, že dílo bylo vytvořeno pro 

místní kruhový objezd od místního kováře, než od někoho např. z jižních Čech. Uměleckou 

hodnotu neposoudí.   

 

Zastupitel Novotný uvedl, že musí reagovat. Že se zeměkoule líbí panu starostovi nebo Radě, 

to je málo. Jedná se o veřejný prostor, který nepatří jemu ani nikomu jinému. Než bude 

rozhodnuto, mělo by být diskutováno s občany. Hodně se o tohle zajímal a zjistil, že smlouvy 

byly uzavřeny ex post. Nejdříve za dílo platila MČ, nakonec finance zřejmě chyběli, nebo se 

jednalo o facebookový příslib, ale sponzoři do jednoho jsou developeři. Konkrétně pan 

Hofman, který zde sedí, ikdyž ten dal málo. Celá věc dle jeho názoru „smrdí“, je zde jasný 

střet zájmů. Pan Hofman byl v minulosti na kandidátní listině s panem starostou. Tohle uvedl, 

aby občané věděli, co se tady děje. 

 

Občan, vznesl dotaz na dopravní řešení ulic Klokotská, K Lukám, Na Musilech, není 

dořešeno. Dochází zde ke zkracování si cesty vozidel, které ohrožují bezpečnost chodců, 

nejsou zde ani žádné chodníky. Lidé vstupují přímo do vozovky.   

 

Starosta uvedl, že minulý týden měl schůzku se zástupcem z TSK, který zpracovával dopravní 

opatření. Slíbil, že mu zašle kolegu, který je nyní na dovolené. Situace bude řešena. 

 

Občan uvedl, v době, kdy bylo zavedeno zjednosměrnění ulice, se situace zklidnila. 

Občan uvedl, že naopak, kruhový objezd je ten nejkrásnější, co viděl, a to myslí vážně.  

 

Zastupitelka Adámková upozornila na vysoké číslo projíždějících vozidel v ulicích K Lukám, 

Klokotská, Na Musilech. Projíždí zde cca 150 aut denně, jsou zde retardéry, ale ty nic neřeší. 

Situace je katastrofální, také by doporučila zajistit jednosměrky. O špatném stavu byla 

ujištěna i na Praze 12. Nachází se zde Klub Senior, školka, kam chodí děti a nemohou ani 

přejít komunikaci.  

 

Občan vysvětlil dopravní situaci v minulosti, byly umístěny, např. dopravní zrcadla. Pomůcka 

pro řidiče. 

 

Občan uvedl reakci na pana Novotného. Pan Novotný volá po dobré věci, poděkoval mu, že 

nabízí diskuzi s občany, Teď je v roli zastupitele, moudrá opozice je výborná. V minulosti 

bylo hovořeno o developerské činnosti. Nyní staví komunitní centrum z vlastních prostředků a 

právě pan Novotný prohlásil, jak je developerská činnost pro MČ zatěžující. Projekt pana 

starosty se mu líbí, pokud bude mít nápad i pan Novotný, rád jej podpoří. Je připraven a 

podporuje i jiné projekty. Zatím od něj nic neviděl, jen samou kritiku.  
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Zastupitelka Radová uvedla, pokud byli zaměstnanci proškoleni na GDPR, měla by se MČ 

zaměřit, zda je nutný souhlas. Pokud se jedná o vyžadování nadbytečného souhlasu, je to 

stejné porušení pravidel GDPR. Možný právní titul je oprávněný zájem.  

  

Starosta uvedl, že na školení nebyl, ale tato praxe, že občané podepisují souhlas, je běžná 

praxe na zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

Zastupitelka Radová, uvedla souhlas, může být kdekoli, ale je lepší tohle nejprve ověřit.  

 

K bodu 3 - Volba člena Finančního výboru  

 

Předseda Finančního výboru uvedl, že za člena Finančního výboru navrhuje pana Štěpána 

Hradeckého. 

 

Pan Štěpán Hradecký se krátce představil, jeho specializací jsou IT projekty, kdy nedílnou 

součástí je také plánování financí.   

 

Starosta vznesl dotaz, zda je navrhován někdo další. Nikdo další nebyl navržen.  

 

Předseda Finančního výboru navrhl volnu aklamací. 

 

Hlasováno: 16-0-0  

 

Zastupitelka Radová upozornila, že nebyla schválena aklamace. 

 

Starosta se omluvil za zmatečné hlasování. 

 

Nechal hlasovat, kdo je po volbu aklamací. 

 

Hlasováno: 16-0-0. 

 

Dále nechal hlasovat o volbě člena Finančního výboru. 

 

Hlasováno: 16-0-0. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

volí členem Finančního výboru: Štěpána Hradeckého. 

 

Hlasováno:  

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 1/2019. 

 

 

K bodu 4 – Žádost o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1006/40, 

1006/41, 1006/42, 135/8 a 135/9 všechny v k.ú. Písnice, území Na Losách 

ze ZMK – zeleň městská krajinná na OB-čistě obytné (TISK Z 001) 
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Městská část Praha-Libuš obdržela dne 28. 5. 2018 žádost (aktualizovanou dne 13.8.2018) o 

stanovisko k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1006/40, 1006/41, 

1006/42 135/8 a 135/9 všechny v k. ú. Písnice, které tvoří dvě samostatné parcely s přístupy 

na bezejmennou účelovou komunikaci vedenou z ulice Na Losách. Na pozemcích má p. 

Halada zájem postavit 2 RD. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, ale 

v aktuálním územním plánu je veden jako zeleň městská krajinná, kde není možná výstavba 

RD.  Severní hranice pozemku sousedí se starou zástavbou, dle ÚP s funkčním využitím OB-

čistě obytné bez stanoveného kódu míry využití území, jižní s pozemky, jsou vedeny jako 

trvalý travní porost. Západní strana pozemku je ohraničena komunikací.  

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 29. 5. 2018 

 

Hlasování: 6 - 0 - 2  

 

Stanovisko RMČ ze dne 30. 7. 2018 – Rada nepřijala usnesení. 

 

Hlasování: 2-2-1- bez usnesení 

 
Zastupitel Macháček krátce okomentoval tisk. Veškeré podklady se nacházejí v materiálech 

tisku. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s předloženou žádostí pana Jindřicha Halady, Na Losách 238/12,  142 00 Praha 4 

o souhlas se změnou územního plánu Hl. m. Prahy 
 
na pozemcích parc. č. 1006/40, 1006/41, 

1006/42,  135/8 a  135/9, všechny v k.ú. Písnice ze ZMK - zeleň městská krajinná na OB - 

čistě obytné bez stanoveného koeficientu míry využití území.  

 

Hlasováno:  

Pro: 12 

Proti: 1 (zastupitel Štajner) 

Zdržel se: 3 (zastupitel Novotný, zastupitel Frank, zastupitelka Adámková) a bylo 

přijato usnesení č. 2/2019. 

 

 

K bodu 5 – Žádost na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 

56/1 a parc. č. 56/6 oba v k.ú. Písnice ze ZMK- zeleň městská krajinná na 

OB- čistě obytné (TISK Z 002) 

 
p. Karel Flieger. 

Důvodová zpráva: 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 16. 7. 2018 od Městské části Praha 12 „Postoupení 

podání“ – žádost p. Karla Fliegera na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem. 
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Důvodem na změnu funkčního využití ze ZMK na OB je nutnost oplocení předmětných 

pozemků. Požadavek vychází v souvislosti s tím, že se na pozemcích je vytvářena černá 

skládka ostatními spoluobčany.  

Upozorňujeme, že se předmětné pozemky nacházejí v biokoridoru. 

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 27. 7.2018 

Hlasování: 7-0-0 – nesouhlasí se změnou ze ZMK na OB z důvodu umístění pozemku 

v lokálním biokoridoru 

Stanovisko RMČ ze dne 13. 8. 2018 - usnesení č. 225/2018 

Hlasování: 3-0-0 nesouhlasí se změnou ze ZMK na OB  

Zastupitel Macháček, krátce představil tisk a uvedl, že magistrátní odbor hl. m. Prahy proti 

tomuto nic nemá.  

Zastupitelka Adámková argumentovala, že se zde nachází černá skládka, kterou majitel musí 

opakovaně odstranit na vlastní náklady. Policií bylo majiteli pozemku řečeno, pokud není 

oploceno, není možné skládce zabránit ani nikoho pokutovat. Majitel je v zoufalé situaci.  

Zastupitel Macháček uvedl, že ví, jak je problematické získat soukromé pozemky, třeba jako 

pro metro D nebo pro dálnici. Je to zvláštní. On osobně s tímto souhlas nedává. 

Zastupitel Štajner uvedl, že tímto je zasahováno do soukromého vlastnictví. 

Zastupitel Macháček projevil souhlas. Územní plán celkově zasahuje do soukromí všem. 

Zastupitelka Tůmová upozornila, že se zde nachází biokoridor, kopíruje rybník Švancar, je 

zde migrace živočichů, důležitý fakt. Tímto nepodpoří změnu na změnu územního stavebního 

pozemku. Uvedla, že je za nesouhlas Rady ráda. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 56/1 a parc. 

č. 56/6, oba v  k.ú. Písnice spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK - zeleň městská 

krajinná na OB - čistě obytné z důvodu umístění pozemků v lokálním biokoridoru. 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 

Proti: 2 (zastupitelka Adámková, zastupitel Štajner) 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 3/2019. 
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K bodu 6 - Žádost  na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.  č. 

980/7 v  k.ú. Písnice ze ZMK - zeleň městská krajinná na OB-čistě obytné 

(TISK Z 003) 
 

Žadatel: 

Pan Miloš Flieger a paní Alena Švarcová. 

 

Důvodová zpráva: 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 12. 7. 2018 od Městské části Praha 12 „Postoupení 

podání“ – žádost p. Miloše Fliegera a pí Aleny Švarcové na pořízení změny územního plánu 

zkráceným postupem. 

Důvodem na změnu ze ZMK na OB je nutnost oplocení předmětného pozemku. Požadavek 

vychází v souvislosti s tím, že by byl pozemek rozdělen na ideální dvě poloviny a z důvodu, 

že zde majitelé okolních pozemků odkládají větve a ostatní odpad. 

Upozorňujeme, že se předmětné pozemky nacházejí v biokoridoru. 

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 27. 7.2018 

Hlasování: 7-0-0 – nesouhlasí se změnou ze ZMK na OB z důvodu umístění pozemku parc.č. 

980/7 v k.ú. Písnice v lokálním biokoridoru. 

 

Stanovisko Rady č. 226/2018 ze dne 13. 8. 2018 

Hlasování: 3-0-0 nesouhlasí se změnou ze ZMK na OB  

 
Zastupitel Macháček krátce uvedl tisk. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu územního plánu na pozemku parc. č.  980/7 v k.ú. 

Písnice spočívající ve změně funkčního využití ze ZMK – zeleň městská krajinná na OB-čistě 

obytná z důvodu umístění pozemku v lokálním biokoridoru. 

 

Hlasováno:  

Pro: 13 

Proti: 3 (zastupitel Štajner, zastupitel Štancl, zastupitelka Adámková) 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 4/2019. 

 

 

K bodu 7 – Žádost o změnu kódu míry využití území ÚP hl. m. Prahy z OB-

A na OB-C na pozemcích parc. č. 557/134 a parc.  č. 557/135 oba v k.ú. 

Libuš (TISK Z 004) 

 
Žadatel (investor): 

pro pozemek parc. č. 557/134 - Do Thi Thu Hien a Le Cong Dat pro pozemek pac. č. 557/135 

– Do Hieu Quang a Do Phuc Quang. 
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Důvodová zpráva: 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 29. 5. 2018 žádost (viz Příloha-Žádost) o stanovisko o 

změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 557/134 a 557/135 oba v k.ú.  Libuš ze 

stávajícího kódu míry využití z OB-A na kód míry využití OB-C (pro stavbu rodinného 

dvojdomu). Pozemky se nacházejí mezi ulicí Klokotská a Mílová v neexponovaném území 

dané lokality. Pozemky by byly napojeny na místní veřejnou infrastrukturu daného území a 

byly by přístupné z ulice Klokotská a z ulice Mílová. 

 

 

Popis navrhované stavby 

Rodinný dům je plánován o 2 nadzemních podlažích bez podzemního podlaží a podkroví. 

Stavba by byla ukončena valbovou střechou (výška hřebene cca 7,75 m). Tvarově by byl 

rodinný dům obdélníkového tvaru. 

Zastavěná plocha každého domu:  

Pozemek parc. č. 557/135 v k.ú. Libuš – 125 m2 

Pozemek parc. č. 557/134  v k.ú. Libuš – 150 m2 

 

V okolí se nachází výškově tyto stavby: 

1. bytový dům o 4 NP 

2. dva rozestavěné RD o 2 NP 

3. naproti komerční budova o 2 NP 

4. panelové domy s 9 NP 

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 27. 7.2018 

Hlasování: 7-0-0 – bez připomínek 

Stanovisko RMČ ze dne 3. 9. 2018 - usnesení č. 240/2018 

Hlasování: 3-0-2 souhlasí se změnou kódu využití  

 

Zastupitel Macháček krátce uvedl tisk. 

 

Zastupitelka Adámková vznesla dotaz, v materiálu se píše o dvou rodinných domech. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že se jedná o dvojdomek, je to zde chybně napsané.  

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s předloženou žádostí na změnu kódu míry využití území ÚP hl. m. Prahy na  

pozemcích parc. č. 557/134  a   parc. č. 557/135, oba v k.ú. Libuš z OB-A na OB-C – 

čistě obytné,  

2. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit podnět na změnu územního 

plánu k projednání v orgánech Hl. m. Prahy. 

 
 

Hlasováno:  

Pro: 16 

Proti: 0  
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Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 5/2019. 

 

K bodu  8 - Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 005) 

Pan Petr Adamec písemně oznámil záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš k bytové 

jednotce A 302, byt č. 8, na paní Michaelu Špačkovou. 

V přiložených podkladech je čestné prohlášení paní Michaely Špačkové i písemné stanovisko 

Bytového družstva Libuš k převodu členských práv. 

Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 1/2019 ze dne 4. 1. 2019, Rada uložila 

jeho žádost předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ke schválení.  

 

V 19.15 hodin byla vyhlášena 10 minutová přestávka.  

V 19.25 bylo pokračováno v jednání.  

 
Zastupitel Loukota krátce uvedl tisk. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Petra Adamce, nájemce 

bytu A 302, byt č. 8, na paní Michaelu Špačkovou, bytem Hrusická 2511/4, 141 00 Praha 4. 

 
Hlasováno:  

Pro: 16 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 6/2019. 

 

K bodu 9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha–Libuš pro 

roky 2020 – 2024 (TISK Z 006) 

 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020 - 2024  byl sestaven 

na základě přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 a v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění 

pozdějších předpisů. 

Starosta krátce představil tisk.   

 

Zastupitel Kadlec upozornil, že v zápise z Finančního výboru je na straně 7 hlasování, kde 

bylo hlasováno proti. Konkrétně pro: 1, proti: 3, zdržel se: 1. Finanční výbor nedoporučuje 

tento tisk ke schválení. Je zde uvedeno, že MČ plánuje jen na jeden rok a ostatní hodnoty se 

přenášejí. S vedením obce se shodli pouze, že by součástí mělo být tzv. zádržné. Střednědobý 

výhled neodráží plánování na 5 let, ale fakticky na 1 rok. 

 

Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že její poznámka se příliš neliší, není zde patrná myšlenka 

investic. 
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Zastupitelka Adámková uvedla, že není uveden žádný pokrok např. ve zdravotnictví, ani ve 

sportu není žádná představa rozvoje. 

 

Zastupitelka Radová upozornila, není zde inflace, příloha o tomto přímo hovoří. 

 

Zastupitel Novotný uvedl, že zde není výhled na rozpočet. Ví, že tady nejsme ve firmě, která 

obchoduje na burze, ale neexistují jen peníze, co nám pošle Praha. Běžný hospodář pracuje 

s dluhem, lze si půjčit. Zkombinovat dotaci, zkusit dluh, dojde k navýšení. Upozornil, že tohle 

není rozpočet, ale opakování toho, na co opozice upozorňuje několik let.  

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda bude někdo jmenovitě odpovídat. Je potřeba 

bezprostřední reakce. 

  

Zastupitel Macháček uvedl, že zatím byly stejné dotazy, je možné vrátit slovo předkladateli. 

 

Zastupitel Tůmová uvedla, že rozpočet nefunguje, v návaznosti na rozpočtový výhled nebyl 

zpracován správně, byl zde schodkový rozpočet. Materiál je připraven špatně, v důvodové 

zprávě je uveden plánovaný transfer, odráží dotaci, kterou dostaneme letos. Je zde jiné číslo, 

než je uvedeno na rok 2020. Výhled by měl zobrazit pohledávky, závazky. Není zde žádný 

výhled v záměrech, strategiích. Navrhla stažení tohoto tisku. Na schválení rozpočtu máme čas 

do konce března.   

 

Zastupitel Štancl uvedl, výhled je každý rok jiný, finance, schodky, dotace. Každý rok se 

budou tyto hodnoty měnit. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, výhled má něco vypovídat, ne kopírovat 5x rozpočet dopředu. 

Poté není potřeba vůbec výhled připravovat. 

 

Starosta vyjmenoval závazky MČ, např. stavební úpravy na přístavbu MŠ K Lukám. MŠ Ke 

Kašně, ZŠ L. Coňka. Mohl by se objevovat i na další roky. V době jeho nástupu do funkce 

v roce 2010, MČ měla dva závazky a to spol. Enesa, energetické opatření a MČ měla závazky 

z tzv. Anglické školy, která opustila budovu Klubu Junior. Tyto závazky byly zobrazeny 

každý rok. V roce 2011 si MČ půjčila 3.800 000 Kč tak, aby byla tato částka splatná ve třech 

splátkách. Tedy do roku 2014. Dnes závazky MČ nemá.  

Ohledně zádržného, od roku 2017 do roku 2023 bude ve výši 876 000 Kč, to by šlo dopsat. 

Opakovaně zde zaznívá, že se ve výhledu neodráží plán na 5 let. Vznesl dotaz, jak lze propsat 

investici, které MČ plánuje. Požádali jsme o finance na stavbu garáží pro SDH Libuš, 

k dispozici je stavební povolení, cena je odhadem 11, 5 milionu Kč. hl. m. Praha dne             

14. 6. 2018 tuto investici zaujmulo do koncepce výstavby zbrojnic a zařadilo na rok 2020. 

Tedy lze tuto akci předpokládat, mohla by ve výhledu být zahrnuta, ale netuší, kdo ji má mít 

uvedenou ve střednědobém výhledu. Nevíme, kdy MČ finance obdrží. 

Dále, ohledně inflace, poděkoval paní Radové za dobrý nápad. Zkontroluje si, jak lze do 

výhledu propsat. 

Ohledně dluhu, pokud bude, bude uveden. 

K výtce, že neplníme povinnosti, bude ověřeno, ale žádný rozpočtový schod není. 

K otázce, zda počítáme, že hl. m. Praha zvýší transfer. Ne, to nevíme. Tohle nedokážeme 

ovlivnit. Proto se dělá ctrl  + c a ctrl + v.  

 

Daň z příjmů, je daň z nemovitosti, neroste, není zde výstavba.  
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Paní Vajnerová, vedoucí odboru ekonomického upřesnila, zádržné je na depozitním účtu, 

nejedná se o dlouhodobý závazek. 

 

Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz na položku rozvoj obce, je zde uvedena částka 

10 000 Kč, týká se strategického plánu. Z jejího hlediska by měla mít MČ zřetelnější 

představy. Není k dispozici dokument, který by stanovoval rozvoj.  

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, starosta dobře ví, že magistrátní investice my plánovat 

nemůžeme. Zaznívá to stále dokola. Co lze plánovat, pokud je vize, že dotace dostaneme, tak 

se promítne do našich výdajů. Jedná se o kapitolu bezpečnost, kam spadají hasiči. MČ může 

předjímat, kdy dojde ke zvýšení provozních nákladů. Finance jsou z našeho rozpočtu. Pokud 

žádáme o evropské fondy, lze již částku, výhled korigovat, ať je vidět, co MČ plánuje.  

Dále upozornila, že částka magistrátní dotace nekoresponduje s tím, co je uvedeno 

v důvodové zprávě. Nesedí zde čísla.  

 

Zastupitel Macháček uvedl, že jí nerozumí. Představa, že se věci změní k lepšímu, je iluzorní. 

Na nějaké investice nejsou finance. MČ mají rozpočet provizorní. Veškeré investice jsou pod 

křídly magistrátu hl. m. Prahy. Takhle lze předvídat, jako z křišťálové koule. Předpovídat 

inflaci, to nedělají ani bankéři. A to, že si máme půjčit, jak říká pan Novotný, to ne. Není, 

z čeho by se finance vracely. Finance, které máme, jsou určeny na provoz a údržbu. 

Zadlužování by se vyvaroval.  

 

Zastupitelka Radová uvedla souhlas, v této podobě je výhled k ničemu. Zašle mu pěkný 

výhled. Např. Nájem G.A.P., budou změny, které lze naplánovat. Není to žádná křišťálová 

koule.  

 

Zastupitel Macháček uvedl, můžeme si naplánovat finance, jsou v neshodě, to je normální. 

 

Starosta uvedl, že v dohledné době, někdy na jaře si rád přizve paní Jungwiertovou a budou 

řešeny investice. Dále odpověděl paní Adámkové. MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Zbraslav  

mají podobné položky rozpočtu. Mají zde 3 řádky. Provozní výdaje, kapitálové výdaje a třetí 

řádek sčítají. Vybral mix těchto MČ se stejným počtem obyvatel.   

 

Kunratice mají uvedeno, že jim celkové výdaje porostou. Letos mají uvedenou částku 42 mil. 

Kč, loni měli uvedeno 40 mil. Kč. Rok před tím měli uvedeno 44 mil. Kč. Další roky plánují, 

6 mil. Kč, 6 mil. Kč, 6 mil. Kč a zase 6 mil. Kč. Pořád stejná částka. Občané z toho 

nepochopí, co se chystá.   

 

To samé je u MČ Praha-Zbraslav. Dělají co my, kopírují, používají ctrl + c a ctrl + v. To není 

kritika, ale jen, že všichni se potýkáme se stejnou věcí. 

 

Zastupitel Novotný uvedl, ohledně inflace, ČNB provádí také odhad, dokonce na 3 roky 

dopředu a jedná se o věrohodný zdroj. Češi si kupují byty na hypotéku a nebojí se, že ji 

nesplatí. Kupují se i byty jako investiční byty. Příklad pro všechny, kdy se mohlo koupit 

sídliště ČEZ. Všichni se báli kupovat na dluh, ale platí se zde pronájem. Dluhů by se nebál. 

Kunratice mají provoz na polovinu, než máme my. Starosta uvedl, že „také kopírují částky, 

budeme kopírovat taky“. Navrhl, pojďme dělat věci jinak. Lidé zde v zastupitelstvu jsou 

erudovaní. To, že jiné MČ kopírují částky taky, není odpověď.    
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Paní Vajnerová uvedla, hospodaříme s veřejnými prostředky. Nemůžeme investovat do úroku, 

který nás bude stát peníze, pokud si půjčujeme, nelze. Magistrát hl. m. Prahy nám poskytuje 

bezúročné půjčky, nemůžeme si dovolit vyhazovat peníze za úroky, jedná se o peníze občanů.  

Nelze si dovolit to, co podnikatel. Paní Vajnerová uvedla, že je tam chyba ve výši 113 tisíc 

Kč. Vznikla tak, že magistrát hl. m. Prahy nám pošle finance dopředu, ale když byl vytvářen 

rozpočet, bylo číslo od magistrátu uvedeno jiné.  Bude to opraveno. 

 

Zastupitel Novotný uvedl, úrok, každý se bojí udělat dluh, který se musí splatit. Ale když jsou 

peníze jako má MČ, lze získat nižší úrok. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020-2024 a 

hospodaření s vyrovnaným rozpočtem ve výši 53 949 600,- Kč příjmů i výdajů 

v jednotlivých letech střednědobého výhledu rozpočtu, 

2. ukládá Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ, zajistit zveřejnění 

Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2020 – 2024 na úřední 

desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na 

úřední desce. 

 
Hlasováno:  

Pro: 10 

Proti: 5 (zastupitel Novotný, zastupitel Kadlec, zastupitelka Radová, zastupitelka 

Jungwiertová, zastupitelka Tůmová) 

Zdržel se: 1 (zastupitelka Adámková) a bylo přijato usnesení č. 7/2019. 

 

K bodu  10 - Návrh rozpočtu MČ Praha–Libuš pro rok 2019 (TISK Z 007) 
 

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 byl sestaven na základě příspěvků, 

vyplývajících z finančních vztahů mezi Hlavním městem Prahou, státním rozpočtem a 

městskými částmi hl. m. Prahy, posílením z vedlejší hospodářské činnosti a v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s přílohou č. 1, usnesení RHMP č. 2467 ze dne 18. 9. 2018 byl stanoven:                                               

- finanční vztah z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2019 k městské části Praha-Libuš ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

výši 43 759 000,- Kč 

- příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu pro rok 2019 ve výši 313 000,- 

Kč  

- v Návrhu rozpočtu na rok 2019 je rozpočet posílen z vedlejší hospodářské činnosti ve výši          

800 000,- Kč.  

Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš je pro rok 2019 sestaven jako schodkový. 

Objem příjmů je ve výši 53 636 600,- Kč.  

Objem výdajů je ve výši 62 854 500,- Kč. 
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Schodek ve výši 9 217 900,- Kč, jehož krytí je zajištěno financováním a to zapojením 

vlastních fondů, konkrétně ze zůstatků na běžných účtech z let minulých, z FRR a SF 

následovně : 

- ze zůstatků na běžných účtech z minulých let v částce 7 917 900,- Kč 

- z Fondu rozvoje a rezerv v částce 1 080 000,- Kč  

- ze Sociálního fondu v částce 220 000,- Kč                                                                             

Závaznými ukazateli jsou v Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019:  

1. Členění podle nejvyššího druhového třídění a to třída 1 – daňové příjmy, třída 2 – 

nedaňové příjmy, třída 3 – kapitálové příjmy, třída 4 – přijaté transfery, třída 5 – běžné 

výdaje, třída 6 – kapitálové výdaje a třída 8 financování. 

2. Kapitoly rozpočtu, stanovené Metodikou zpracování rozpočtu a účetnictví 

v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy. 

 

 Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.       

Starosta uvedl, že je v zastoupení pana Korbela a krátce okomentoval tisk. 

 

Zastupitelka Adámková vznesla dotaz na jednotlivé položky, např. ZŠ Meteorologická. 

Uvedla, že jsou zde jiné částky, kterým nerozumí. 

 

Starosta uvedl, že je řazeno na jednotlivé položky, poté je uvedena škola, ke které se to 

přiřadí. Četla jiné řádky. 

 

Zastupitel Kadlec seznámil zastupitele s doporučením Finančního výboru. 

„Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu MČ Praha-Libuš schválit Návrh rozpočtu na rok 

2019 podle zpracované tabulky s tím, že budou běžné výdaje v kapitole Vnitřní správa 

sníženy o 906 000 Kč tak, aby byly stejné jako byly běžné výdaje schválené v rozpočtu na rok 

2018. Dále pak navrhuje výdaje v oblasti školství, které jsou součástí kapitoly Školství, 

mládež a sport navýšit“.  Jedná se o stranu 8 zápisu Finančního výboru, dodal. 

Dále na straně dvě v zápise by se chtěl dotázat, kolik má MČ celkové běžné rezervy na 

běžných účtech. 

 

Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz, jakým způsobem lze promítnout zvýšené finanční 

prostředky na jednoho žáka. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, školy sami přicházejí se svými návrhy rozpočtu. 

 

Zastupitelka Jungwiertová upozornila, že v rozpočtu není představa pro zřizovatele do dalších 

let v oblasti školství, místní akční plán. Prostředky do vzdělávání, strategické řešení.  

 

Paní Vajnerová uvedla, že normativ na žáka je daný dle rozhodnutí na Praze 12. Pro 

porovnání, jak to bylo loni. Uvedla, že MČ investuje do škol více, než nám zasílá Magistrát. 

Školy neokrádáme, naopak do nich MČ více investuje, než v minulém roce. 

 

Zastupitelka Tůmová upozornila, na jednání Rady dne 19. 12. byla schválena nějaká částka a 

v novém roce byla částka ponížena. Co se přes svátky stalo. Pokud magistrát zvyšuje 

příspěvek na žáka.  
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Zastupitelka Adámková vznesla dotaz, na straně 34 je uvedeno, nákup osobního automobilu, 

zda se jedná o obnovu nebo navýšení. Dále vznesla dotaz, jsou zde uvedeny prostředky na 

vybudování zastávky Mílová. Zda došlo ke změně územního plánu. 

Zastupitel Macháček uvedl, že se jedná o vytvoření autobusové zastávky druhým směrem. 

Nyní se jedna zastávka nachází směrem do Kunratic a tahle bude umístěna naproti stávající 

zastávky, směrem z Kunratic.  

 

Starosta vysvětlil, jak se částky rozdělují.  Příspěvek, který MČ obdržela, byl třetinový. Je 

potřeba najít kompromis. Neustále je předmětem diskuzí, jaké údaje zde mají být uvedeny. 

Uvedená čísla nejsou objektivní. Jako např. z magistrátu hl. m. Prahy MČ dostane 10 mil. Kč 

a přepošle školním zařízením 20 mil. Kč. MČ dokrývá finance z vlastních prostředků. Stejně 

to je i s úklidem v zimě, záleží, zda je sníh nebo není. K nákupu osobního vozidla. Dosavadní 

vozy jsou z roku 2003 a 2004. Jedná se o obnovu. 

Zastávka Mílová, dlouhodobě se usiluje o zřízení této zastávky. Jedná se o investici STK. 

Pokud by bylo nejhůř, MČ je připravena akci zafinancovat. Nejedná se o nic neobvyklého, 

takhle MČ zafinancovala zastávku Písnice. Ohledně autobusu č. 165 by MČ zafinancovala jen 

dočasné řešení. Nyní by mělo probíhat výběrové řízení ze strany TSK.    

 

Paní Vajnerová uvedla, jedná se o „díru“ v zákoně. Příspěvkové organizace schvalují rozpočet 

dříve, než MČ. Radě nezbývá nic jiného, než schválit, co školy navrhují. Nedá se stím nic 

dělat.   

 

Občan vznesl dotaz, zda bude zastávka Mílová na Kunratickém katastru. 

 

Starosta uvedl, že obě zastávky Mílová budou na znamení. 

 

Zastupitelka Radová vznesla dotaz, zda osobní výdaje v Klubu Junior zahrnují všechny 

lektory, zda jsou kroužky dostatečně pokryty. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že ano, kroužky jsou plně pokryté. 

 

Zastupitelka Radová požádala o zaslání plného obsazení kroužků v Klubu Junior.  

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, zda by bylo možné pro děti se sociálním hendikepem, 

umožnit kroužky zdarma. Forma finanční úlevy. 

 

Zastupitelka Koudelková uvedla, že tohle si MČ nemůže dovolit. Pravidelně jedná s mnoha 

podobnými zařízeními. Ví, jak jsou zpoplatněny kroužky v centru a na okraji Prahy. U nás 

jsou finance nesmírně atraktivní, hlídán je i dojezd dětí, aby nebyl zvýšen počet dětí odjinud.  

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, slyší zde jen, že si nemůžeme dovolit mít kroužky zdarma pro 

určité děti. Magistrát hl. m. Prahy, ale zasílá o 4 mil. Kč více. Jednalo by se o jednotky, 

desítky dětí. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že to není to tak jednoduché. Netuší, kdo stanoví, že je dítě  

sociálně znevýhodněné. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že podnět bere na vědomí. V tuto chvíli se to nevyřeší.  

 



 Zastupitelstvo 21. 1. 2019 

 - 16 - 

Zastupitel Loukota uvedl, MČ nemá stejné postavení jako obce mimo Prahu. Rozpočet MČ je 

provozní. Bylo zde řečeno, že vnitřní správa má spotřebu téměř 52%, ale to nejsou investice. 

Do naší MČ budeme více investovat, jako např. přístavba MŠ K Lukám, rekonstrukce ulice 

Na Močále, Třeběnická a dalších ulic, přestavba služebny policie.  

 

Zastupitel Novotný uvedl, že naopak by měly být sníženy náklady na provoz. 

 

Zastupitel Macháček požádal, aby se všichni první s problematikou seznámili a poté vznášeli 

dotazy. Bylo radnici vytýkáno, že nebylo koupeno sídliště ČEZ. Tvrdit, že bychom měli 

podnikat, to není možné. Jedná se o velké sídliště. Netuší, jak se hospodaří s byty, on je umí 

stavět, ne podnikat se 750 byty. Netuší, zda na to finančně dosáhne veliká MČ, natož malá, 

nečíslovaná MČ. Podnikání není náplň MČ.  

 

Zastupitel Novotný uvedl, že hovořil o investici. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla srovnání hospodaření MČ s ostatními, např. MČ Praha-Suchdol. 

Jde o poměr magistrátní dotace vůči běžným výdajům na činnost místní správy. Výdaje činily 

38 %, MČ Praha-Kunratice měla výdaje 29 % a MČ Praha-Libuš měla výdaje ve výši přes 50 

%. Naše běžné výdaje jsou značně zbytnělé. Ráda by, aby byli zastupitelé informováni o 

změnách schválených investic, aby byly investice schvalovány v závazném režimu 

zastupitelstvem a jejich změny nebyly schváleny jen radou. Loni zastupitelé schválili opravu 

budovy č.p. 35 a finance byly změněny na zeměkouli. Rada schvaluje příjem dotací, ale žádá 

o možnost, aby byly investice schvalovány zastupitelstvem MČ. 

 

Paní Vajnerová uvedla, nelze vždy srovnávat MČ navzájem. Ne každá MČ má v kapitolách 

zahrnuty např. zastupitele, došlo ke zvyšování platů, jak zaměstnanců, tak zastupitelů.  

 

Starosta uvedl, že neví, zda se dají srovnávat MČ, MČ Suchdol, Kunratice, Čakovice, jejich 

vnitřní správa je podobná, ale třeba, když se podíváme na položku zastupitelé, tak naše MČ 

zatěžuje rozpočet nejméně. V ostatních vyjmenovaných MČ stojí zastupitelé MČ mnohem 

více. Nebrání se tomu se s někým srovnávat, ale pokud se bude srovnávat jiné číslo, položka, 

naše MČ vyjde ve výsledku na tom nejlépe. V jiných číslech jsme lepší. 

 

Zastupitel Novotný navrhl zajištění nezávislé analýzy. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, pokud zde zaznívá, že máme malé příjmy, druhá cesta ke snížení 

je snížení nákladů. Audit by stál za zvážení. 

 

 

Zastupitel Loukota uvedl reakci na pana Novotného, pokud bychom měli být pro hypotéky, 

koupit sídliště ČEZ, na to bychom museli mít příjmy. Dle ČNB by dluh neměl být vyšší než 9 

násobek. Ale, sídliště ČEZ stálo mnohem více a jaký máme rozpočet.  

 

Občan  vznesl dotaz ohledně investice do školky K Lukám. Zda se bude jednat o granty, 

finance z MHMP. Nechápe, jak stavba může stát 20 mil. Kč, jedná se o dřevostavbu. 

 

Starosta uvedl, pokud chce, může přijít na úřad a rádi mu ukáží projektovou dokumentaci. Lze 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje: 

Rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2019 

 s objemem příjmů ve výši 53 636 600,- Kč 

 s objemem výdajů ve výši 62 854 500,-  

 se schodkem ve výši 9 217 900,- Kč, na pokrytí schodku budou do rozpočtu zapojeny 

peněžní prostředky z vlastních fondů (zdrojů) financováním takto:  

 z nevyčerpaných prostředků let minulých v částce 7 917 900,- Kč 

 z Fondu rozvoje a rezerv v částce ve výši 1 080 000,- Kč 

 ze Sociálního fondu v částce ve výši 220 000,- Kč  

2. ukládá: 

a) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 14 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zajistit neprodleně, po 

schválení rozpočtu zastupitelstvem, rozpis rozpočtu. Součástí rozpisu rozpočtu bude 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Při rozpisu rozpočtu se rozpočet bude členit podle podrobné rozpočtové skladby na 

základě vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.  

b) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění Rozpočtu MČ Praha-

Libuš pro rok 2019 a rozpisu rozpočtu na úřední desce a webových stránkách MČ 

Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na úřední desce. 

 
Hlasováno:  

Pro: 12 

Proti: 4 (zastupitel Novotný, zastupitelka Radová, zastupitelka Jungwiertová, 

zastupitelka Tůmová) 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 8/2019. 

 

K bodu  11 - Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti 

MČ Praha-Libuš pro rok 2019 (TISK Z 008) 

 
Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 

byl sestaven především v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zastupitel Kadlec uvedl, že Finanční výbor doporučuje materiál ke schválení. Dále vznesl 

dotaz na stanovení částky z řádku č. 603, 511 a 518 v tisku.  

 

Paní Vajnerová vysvětlila, že se jedná o nájmy, nebytové prostory, pozemky. 

 

Starosta uvedl, jaké nájmy MČ vybírá. Jedná se o EMAP, ZŠ Meteorologická, poté také 

nájemné za pozemky. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, na základě čeho jsou částky odhadovány. Jedná se o vyšší 

položky.  

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.&effect=1.4.2004
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.&effect=1.4.2004
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Tajemník vysvětlil na opravu a údržbu, v letošním roce je plánována rekonstrukce české 

pošty. Finance nemohou být řešeny z VHČ. Proto bylo schváleno posílení rozpočtu. Zbývající 

finanční prostředky budou použity na opravy budov, garáží, budovy Ke Kašně č.p. 100, 

budovy č.p. 1. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, v minulých letech byl plánován výsledek VHČ 

minimálně ve výši 1 mil. Kč. Co se s těmito financemi stalo. Zda byly použity na opravy a 

údržbu. 

 

Starosta uvedl, 800 tis. Kč bude použito na opravu budovy č.p. 1, v tom spočívá ponížení 

kladného výsledku. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje: 

Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 

podle přílohy tohoto usnesení: 

 s objemem výnosů v částce ve výši 3 260 000,- Kč, 

 s objemem nákladů v částce ve výši 2 879 000,- Kč, 

 MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2019 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti 

s kladným hospodářským výsledkem ve výši 381 000,- Kč. 

2. ukládá: 

Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění schváleného Plánu 

výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 na 

úřední desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění 

na úřední desce. 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 

Proti: 2 (zastupitelka Tůmová, zastupitelka Radová) 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 9/2019. 

 

K bodu  12 - Návrh na zplnomocnění Rady MČ Praha-Libuš ke schvalování 

změn rozpočtu provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními (TISK 

Z 009) 

 
V souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění 

může v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem městské části Rada městské části provádět 

změny rozpočtu, provedené rozpočtovými opatřeními podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 

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

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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1. zplnomocňuje Radu městské části Praha-Libuš schvalovat změny rozpočtu provedené 

rozpočtovými opatřeními v případech: 

 přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních finančních 

prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu ze státních organizací,  

 v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč, s výjimkou 

navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš. 

2. ukládá Radě městské části Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních Zastupitelstvo 

městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání. 

 

Hlasováno:  

Pro: 16 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 10/2019. 

 

K bodu  13 -  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 010) 
 

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. 41/2018 až č. 53/2018 v průběhu měsíce října až prosince 2018. 

Finanční výbor, tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 14. 1. 2019. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, na poslední rozpočtové opatření č. 49 – 53, kdy 

zeměkoule je určena tímto rozpočtovým opatřením do činnosti místní správa. Dále si všimla, 

že např. pan Koubek věnoval MČ finance a nevidí k tomu rozpočtové opatření. Dále 

k opatření č. 49, jedná se o finance na zeměkouli, přivádíme do rozpočtu finance a ihned je 

vyvádíme. Vztahuje se to k zmocnění Rady. Rada může provádět rozpočtová opatření 

s výjimkou navýšení změny rozpočtu MČ. Tím, že přijímáme dar, se stává součástí rozpočtu 

MČ, ale rozpočtové opatření následně snižujeme. Domnívá se, že a tohle se zmocnění Rady 

nevztahuje.  

 

Zastupitel Macháček uvedl, transfery vychází ze zákona o rozpočtu a navazujících předpisů. 

 

Paní Vajnerová uvedla, že MČ přijímala do rozpočtu dary, které budou přiřazeny do odvětví 

vnitřní správa. Jeden dar byl určen do fondu rozvoje a rezerv, nebylo zatím rozhodnuto, jak 

s darem bude naloženo. Rada může odsouhlasit vlastní prostředky do 400 tis. Kč. Ani jedna 

položka nepřesahuje 400 tis. Kč. Jedná se o samostatné smlouvy. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, pokud dochází ke zvyšování nebo snižování částky, jedná se o 

výjimku a má vždy schvalovat zastupitelstvo. 
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Paní Vajnerová uvedla, že se jedná o věc výkladu. Nelze čekat, až schválí zastupitelstvo 

v případě např. havárie.   

 

Zastupitel Macháček uvedl, ikdyby MČ obdržela 50 haléřů, jedná se o zdroj a mělo by 

rozhodovat zastupitelstvo.  

 

V 21.45 hodin byla vyhlášena 5 minutová přestávka. 

 

V 21. 50 bylo pokračováno v jednání.  

 

Zastupitelka Jungwiertová se přihlásila, zda je možné zařadit její návrh tisku do programu. 

Konkrétně by se jednalo o zařazení před bod zpráva o činnosti Rady. 

 

Hlasováno o zařazení do programu: 16-0-0 a návrh byl přijat. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí: 

 

- usnesení RMČ č. 308/2018 ze dne 25. 10. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 41/2018 až č. 43/2018, 

- usnesení RMČ č. 330/2018 ze dne 28. 11. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 44/2018,  

- usnesení RMČ č. 352/2018 ze dne 10. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovým opatřením č. 45/2018,  

- usnesení RMČ č. 365/2018 ze dne 19. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 46/2018 až č. 48/2018, 

- usnesení RMČ č. 374/2018 ze dne 28. 12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 49/2018 až č. 53/2018. 

 

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: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (zastupitel Novotný, zastupitel Kadlec) a bylo přijato usnesení č. 11/2019. 

 

K bodu 14 - Návrh Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 

pro poskytování programových dotací (TISK Z 011) 

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán na rok 2019 aktualizovaný návrh 

dotačního programu proti roku 2018.  
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Program obsahuje nově místo čtyřech programů, ve kterých MČ Praha-Libuš poskytovala 

tradičně dotace (oblast realizace projektu MA21, sportu, kulturu a volného času, sociálních 

služeb a dlouhodobé sportovní přípravy dětí a mládeže) nově i oblast pátou (prevence užívání 

drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených školských příspěvkových 

organizacích). Nová oblast byla zařazena na základě opakovaných podnětů od obyvatel 

v rámci 10P na podporování prevence rizikových jevů u dětí a mládeže, na základě 

doporučení koordinátora této prevence působícího na celém spádovém obvodě Praha 12, 

ve kterém se již kromě území MČ Praha-Libuš, taktové dotační možnosti již v nedávné 

minulosti zřídily. V rámci těchto dotačních titulů mohou žádat konkrétní městskou částí 

zřízené mateřské a základní školy.  

V rámci nové dotační oblasti č. 5 programu městské části je možné, aby městská část přispěla 

všem zřízeným MŠ a ZŠ v průměru 120,- Kč na 1 kalendářní rok na 1 dítě/žáka na prevenci 

užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany za podmínky, že školy samy žádají dotaci 

na tyto aktivity na HMP – tedy jako dofinancování těchto aktivit. Na základě metodických 

doporučení je právě včasné zahájení prevence rizikových jevů a všech forem šikany 

je důležité zahájit právě již v době docházky dětí do MŠ.  Dotační oblast je zacílena na děti. 

Vzdělávání dospělých pedagogických pracovníků je možné hradit z prostředků MŠMT.  

Celkový objem finančních prostředků alokovaných v návrhu rozpočtu městské části Praha-

Libuš pro Dotační program MČ pro rok 2019 zůstal ve stejné výši jako v roce 2017 a 2018, 

tj. 1. 080.000,- Kč. Alokace oblastí č. 1 až 3. zůstaly beze změny. Výše alokace oblasti č. 4 

z roku 2018 byla rozdělena do oblasti č. 4 a č. 5. 

 

Starosta krátce uvedl tento materiál, dosud není jmenována komise pro územní rozhodování a 

lidé se do komisí hlásí. Chce upravit podmínky na straně 7 z 10, v době vyhodnocování 

komise již bude ustanovena. Nyní zde ještě není. 

 

Zastupitelka Jungwiertová vznesla již minulý týden několik dotazů a bylo jí zodpovězeno. 

Nebyly vyjasněny všechny body. Dotační program by měl vystihovat cíle obecnějšího rázu 

MČ. Nechce rozporovat tematické zaměření. Jedná se o 1 mil. Kč, proto je třeba pečlivě 

zvažovat, kam prostředky půjdou. 

Domnívá se, že se některé tematické oblasti překrývají. Dále by měla být přehodnocena 

hodnoticí kritéria, nejsou detailně rozpracovaná, což ztěžuje proces hodnocení a výběru 

projektů. Celkově navrhuje, aby dotační program byl vyhodnocen, jeho přínosy. Nemyslí 

účetní vypořádání a jde jí o efekt, co si klademe za cíl a zda jednotlivé projekty k tomu 

přispívají. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, překrývá se zejména oblast sportu, ačkoli tuto oblast velmi 

podporuje. Oblast 4 i oblast 2, oblast sportu se překrývá. Může to být složité pro žadatele se 

v tom orientovat. A taky jí není jasné, jak by se projekty hodnotily. Navrhuje sport z jedné 

oblasti vyřadit. 

 

Zastupitelka Radová uvedla zvážit podporu sociální oblasti, zda vzít z jiné oblasti. Nejsou jí 

jasná kritéria hodnocení, např. přínos pro MČ, serióznost žadatele. Jak se posuzuje, co to 

znamená? Upozornila na zmatenou přílohu č. 1, právní subjektivita. 
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Zastupitel Řezanka uvedl, pojem serióznost, pokud daný subjekt v minulých letech žádal o 

dotaci a při vyúčtování nebyl schopný správného vyúčtování, nebyl seriózní. 

 

Zastupitel Macháček, sport to je oblast 4, organizace se dlouhodobě zabývají, ve 2 oblasti se 

jedná o  jednorázové akce. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, je možné upřesnit v textu dle vyjádření pana Řezanky. Již 

v minulosti zde byly dotazy paní Tomáškové, paní Tůmové ohledně vyúčtování dotací z roku 

2016. Pokud nebylo vyjasněno, subjekty které neměly vyúčtováno, neměly by se přihlašovat. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz, zda všechny částky jsou čerpány z VHP, popř. které. Jak 

souvisí nová oblast č. 5 s dotací, kterou na tuto oblast již několik let dostáváme, která je ve 

výši do 50 tis. Kč. 

 

Starosta uvedl, neplatné termíny, např. právní subjektivita. Neví, je třeba upravit v nové 

právní terminologii, zda do budoucna vyčlenit více financí na sociální oblast, je v kompetenci 

Zastupitelstva. Jedná se o novou oblast. V oblasti 5 budou žádat příspěvkové organizace, 

nemohou se dostat s aktivitami protidrogovými do žádných oblastí. Jedná se o prevenci drog. 

 

Paní Fruncová, vedoucí odboru správní a školství uvedla, že kromě MA 21, oblasti č. 1, je vše 

hrazeno z hazardu. 

 

Starosta vysvětlil historii financování dotačního programu z hazardu. 

 

Paní Fruncová doplnila, že finance přitékají z hazardu a jsou vázány usnesením Rady hl. m. 

Prahy. Je potřeba je alokovat na oblast sportu, kultury, školství, zdravotnictví, činnost NNO, 

které zajištují dlouhodobě sportovní činnosti. Lze to upravit, reformulovat, ale v s ohledem na 

ta možnosti dané tímto usnesením. 

 

Občan, požádal o upřesnění situace, jaká je nyní. Přátelství s Ville de Caudebec les Elbeuf. 

Jaká komise bude mít ve svém referátu. Poslat pozdrav družebnímu městečku. Zda je nějaký 

projekt na oživení. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, MČ ví, jaké je účelové určení peněz z hazardu, byl otevřen 

sociální program a přimlouvá se k tomu, aby byla rovnocenná ostatním kapitolám – program 

je vůči jiným kapitolám podfinancován. Dále vznesla dotaz, zda tajemník komise má volební 

právo. Pokud nemá, musí být lichý počet členů komise, mělo by být napraveno. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že je ráda za protidrogový program. Vznesla dotaz, co 

budeme dělat v MČ s drogami na ulici, není málo – měl by být cílený program. 
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Zastupitelka Koudelková uvedla, spolupracujeme s o.p.s. Naděje. Je uzavřena nová smlouva 

s p. Hájkem, koordinátorem sociální pomoci po paní Vránové.  

 

Zastupitelka Adámková vznesla dotaz, v oblasti K Lukám, není večer, abychom se nesetkali 

s někým, kdo užil drogy. Na hřišti se našly stříkačky. 

 

Paní Fruncová navrhla debatu na toto téma s paní Adámkovou. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, GDPR zajišťuje v zaměstnání, souhlas se zveřejněním v registru 

je administrativa. MČ musí smlouvu zveřejnit, nemá být součástí textu.  

 

Paní Fruncová uvedla, dotační program je dvojstranná záležitost. Pokud žadatel nesouhlasí, 

nemusí žadatel žádat. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, GDPR zajišťuje v zaměstnání, souhlas se zveřejněním v registru 

je administrativa. MČ musí smlouvu zveřejnit, nemá být součástí textu. MČ Požaduje souhlas 

k ničemu, tento souhlas je dán ze zákona. Žádost o poskytnutí dotace, neměl by zde být. 

Místo souhlasu by mělo být čestné prohlášení + informace, kdo údaje zpracovává. Co se týče 

zveřejnění, upozornění, že tímto způsobem se údaje zpracovává. Druhý souhlas celý škrtnout, 

žádost o poskytnutí dotace, čestné prohlášení. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Starosta uvedl, že do budoucna proběhne posílení v sociální oblasti. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí: 

 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování 

programových dotací s celkovým objemem peněžních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 ve výši 1.080.000,- Kč v následujících 

oblastech:  

 Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní     

                  Agenda 21 s alokací 60.000,- Kč, 

 Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit  

                  a spolkové činnosti s alokací 370.000,- Kč, 

 Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 60.000,- Kč, 

 Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organi-   

                       zovanou sportovní výchovu mládeže) s alokací      

                  440.000,- Kč,  

Oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných  
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                   závislostí a šikany ve zřízených školských příspěvkových  

                   organizacích s alokací 150.000,- Kč. 

2. vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 programové dotační řízení MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 za těchto podmínek: 

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu 1. 1. - 31. 12. 2019, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2019 se podávají do Odboru kancelář 

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – 

Libuš v termínu 11. 3. 2019 – 25. 3. 2019 do 17:00 hodin, a to v úředních hodinách, 

blíže viz Dotační program,  

- žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři a v souladu s platnými 

pravidly pro poskytování programové dotace viz přílohy A, B, C včetně povinných 

příloh, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2019 budou hodnoceny na základě 

podmínek a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2019 

na poskytování programových dotací,  

- výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a na 

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 30. 4. 2019,  

3. schvaluje text vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha D a 

formuláře pro podání žádosti viz přílohy A, B, C a finanční vypořádání dotace viz 

příloha E, 

4. jmenuje komisi pro otevírání obálek, komise a členy pro jednotlivé oblasti Dotačního 

programu na MČ Praha-Libuš na rok 2019 na poskytování programových dotací – 

viz. Příloha č. 2 usnesení, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. ukládá:  

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2019 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ 

Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do  31. 1. 2019, 

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit svolání prvního  zasedání všech komisí dle 

bodu 4. tohoto usnesení, 

6. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dotačního programu, který je 

Přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

7. pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů 

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019. 

 

Hlasováno:  

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 5 (zastupitel Novotný, zastupitelka Radová, zastupitelka Tůmová, 

zastupitelka Jungwiertová, zastupitelka Adámková) a bylo přijato usnesení č. 12/2019. 

 

K Bodu 15 – Návrh opatření k větší transparentnosti a efektivitě veřejné 

správy v MČ Praha-Libuš  
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V zájmu zvýšení transparentnosti a efektivity výkonu veřejné správy, veřejné kontroly a 

zkvalitnění informovanosti občanů MČ Praha-Libuš jsou navrhována uvedená opatření. 

Vytvoření pravidel jejich implementace a způsob jejich realizace je ponechán v kompetenci 

Rady MČ Praha-Libuš. Zastupitelstvo si vyhrazuje být informováno o navrženém způsobu 

jejich realizace, včetně časového harmonogramu, na následujícím jednání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš v dubnu 2019.  

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, jsou běžnou praxí mnoha MČ. Může sloužit jako inspirace, jak 

chod našeho úřadu lze přiblížit občanům MČ a udělat ho přehlednějším a srozumitelnějším. 

Obsahuje 8 opatření, jejichž realizace je v rukou Rady MČ, Zastupitelstvo si vyhradilo, že 

bude Radou informováno, jak tato opatření a v jakém časovém horizontu Rada realizuje. 

 

Konkrétně podklady pro jednání zastupitelstva by měly být přístupné veřejnosti. Zpřístupnit 

podklady pro jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ, tak aby byly přístupné 

veřejnosti, např. mapové podklady, důvodové zprávy, otevřeme veřejnosti, obnášelo by 

anonymizaci údajů v materiálech.  
Zveřejňování faktur proplácených MČ Praha-Libuš, v jakém časovém úseku, rozsahu, je 

v rukou Rady MČ. Není problém z účetního programu informace jednoduše vytáhnout. 

Proaktivní krok, kdo si fakturuje na MČ, kdo si ukrajuje ze schváleného rozpočtu. 

 
Participativní rozpočet, nástroj většího rozhodování veřejnosti, kam půjdou investice MČ. 

Navýšení částky dle zájmu občanů. 

 
Rozklikávací rozpočet, obsahuje i faktury, které jsou propláceny na nejpodrobnější úrovni, je 

to určitá možnost, jak sledovat čerpání rozpočtu během roku i pro občany, je v Rukách rady, 

jaké jsou možnosti a předložit zastupitelstvu. 

 

Zpráva o plnění rozpočtu čtvrtletně poskytovaná zastupitelům – čerpání rozpočtu během 

rozpočtového roku, je běžnou praxí v pololetním režimu, že jsou zastupitelé informováni. 

 

Směrnice o postupu při zadávání zakázek, které nemusí být dle zákona zadávány v zadávacím 

řízení (počet oslovených dodavatelů, kritéria pro výběr vítězné nabídky apod.) MČ nemá tuto 

směrnici, patří k dobré praxi, že MČ nastaví standardy kvality. 

 

Zvýšit počet jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na min. 6x ročně, z důvodu dlouhého 

projednávání do nočních hodin navrhuje zvýšení počtu zastupitelstva. 

 
Ustanovit další komise Rady MČ Praha-Libuš, aby byly pokryty i další oblasti veřejné správy, 

a to zejména komisi pro životní prostředí, odborné komise jsou dvě, komise stavební a 

dopravy, školská komise. Jsou i další oblasti, které by si zasloužily pozornost, např. komise 

pro životní prostředí, sociální věci, bezpečnost, integraci. Je na Radě, aby zvýšila počet 

komisí. 

 

Dále bod, aby Rada realizovala do příštího Zastupitelstva, tj. 8. 4. 2019, informovala o 

skutečnosti, kdy a jakým způsobem bude konkrétní opatření dle bodu 1) realizováno. 

 

Starosta informoval, materiál byl poslán dnes odpoledne. S panem Borským hovořil o 

participačním a rozklikávacím rozpočtu. Neměl možnost je prodebatovat ani mezi sebou. 

Materiál byl poslán na poslední chvíli. 
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Ohledně zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva, nemá s tím problém. 

Ohledně faktur, netuší, jakou agendu to bude obnášet. V tuto chvíli neví, můžeme se zavázat 

připravit.  

 

Participativní a rozklikávací rozpočet, je součástí Agendy, projednával s panem Borským, 

nemá s tím zkušenosti. Není si jist, zda se nyní může zavázat. V současné době neví, zda 

umožňuje některý program nebo zda dokoupit licence. Participativní návrh není v návrhu 

rozpočtu na tento rok. 

 

Zpráva o čerpání rozpočtu, pokud bylo navrženo pololetně, nevidí problém. 

 

Zajištění směrnice zařídí.  

 

Zvýšení počet jednání zastupitelstva na minimálně 6. Vždy bylo svoláno i mimořádné 

zasedání, pokud bylo potřeba. Stávalo se ob jeden rok, že bylo šesté mimořádné. Zavazovat se 

na více zasedání nevidí důvod. Když bude potřeba, zastupitelstvo bude svoláno. Jsou jiné 

obce, které musí vyzývat ke svolání Ministerstvo. 

 

Ustanovení další komise, bude ustanovena. Budou určeny náplně komisí. Vznesl dotaz na 

obsahovou náplň usnesení. 

 

Zastupitelka Radová navrhla znění usnesení. Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ ověřit 

realizaci předložených … další bod, ukládá Radě, aby Zastupitelstvo informovalo o 

výsledcích, zejména o tom, jakým způsobem bylo realizováno. 

 

Zastupitel Macháček vyjmenoval několik historických zkušenosti. Zveřejňování faktur MČ, 

již bylo v roce 2000. Platilo, že každý výdaj musí schválit Zastupitelstvo, zastupitelé se 

scházeli každých 14 dní a donekonečna schvalovali. Je zde problém se zákonem GDPR, 

abychom nezveřejňovali, co je tajné.  

Rozklikávací rozpočet je věcí programu, pokud jde naroubovat na účetní program, poté může 

být. Ale, pokud budeme muset určit pracovníka, který bude  informace přepisovat, je to krok 

zpět. Návrh opatření k větší transparentnosti, ano. Efektivitu veřejné správy to nepřinese. 

 

Zastupitel Loukota uvedl, že předkladatel materiálu předložit 2,5 hodiny před konání 

zastupitelstva.  

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, to, že se dává tisk na jednání, týká se územní studie, je praxí. Je 

na Radě, zda jsou požadavky realizovatelné. Uvedla, že se diví, že si nedokáží zastupitelé 

představit náplň komisí. Uvedla náplň komise životního prostředí na Praze 12. Agenda se 

určitě najde, je možné jí stanovit. Na přípravu komise jsou tři měsíce. 

 

Zastupitel Loukota uvedl, že nějaký postup kritizuje a poté jej sama praktikuje. Všichni 

chápeme, co ty body znamenají a otázka je, jak jsou proveditelné v praxi. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že oni jako předkladatelé tisku nechtějí, aby se body 

schvalovaly, a aby bylo řečeno, které je možné schválit. Ale, ověřit realizaci a případně 

upravit. Argumenty je možné příště při zhodnocení říci znovu. 
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Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že pozdní zaslání materiálu nebylo koncipováno jako msta, 

snažili se pečlivě procházet podklady, věnovali tomu hodně času. Omlouváme se, že nebylo 

zasláno dříve. Chce pouze po Radě, aby se zamyslela. 

 

Zastupitelka Adámková uvedla, že se jedná o návrh, aby se Rada zamyslela co je možné a 

není možné a řekla na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

Zastupitel Loukota citoval bod č. 2, jakým způsobem bylo realizováno, posun v návrhu 

usnesení. 

 

Starosta navrhl kompromis usnesení. Některé věci budeme realizovat a budeme prověřovat, 

některé by zavázalo Radu, aby šlo realizovat. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotazy na časování tisku. Oni jako navrhovatelé čekali, s čím 

přijde Rada v rozpočtu. Nic se neobjevilo, a proto začali pracovat na tomto tisku. 

 

Občan, uvedl tip, že je dobrý příklad z Mníšku pod Brdy 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1) ukládá Radě MČ Praha-Libuš připravit a realizovat:  

- zpřístupnění podkladů pro jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ, tak 

aby byly přístupné veřejnosti, 

- zprávu o plnění rozpočtu čtvrtletně nebo pololetně poskytovanou zastupitelům, 

- směrnici o postupu při zadávání zakázek, které nemusí být dle zákona zadávány 

v zadávacím řízení (počet oslovených dodavatelů, kritéria pro výběr vítězné nabídky 

apod.), 

- ustanovit další komise Rady MČ Praha-Libuš, aby byly pokryty i další oblasti veřejné 

správy, např. Komisi pro životní prostředí,  

 

2) ověřit realizaci následujících opatření: 

- zveřejňování faktur proplácených MČ Praha-Libuš, 

- participativní rozpočet, 

- rozklikávací rozpočet, 

 

3) ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš informovala na 

následujícím jednání Zastupitelstva MČ o skutečnosti, zda, kdy a jakým způsobem 

budou konkrétní opatření dle bodu 1) a bodu 2) realizována. 

 

Hlasováno:  

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 13/2019. 

 

Zastupitel Štajner navrhl, jelikož se blíží 23.00 hodin, kdy je dle jednacího řádu ukončení 

zasedání, aby bylo jednání řádně ukončeno do 23.00 hodin. 
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Zastupitelka Radová vznesla protinávrh, pokračovat v jednání i po 23.00 hodině. 

 

Starosta navrhl, projednat nově zařazené tisky poté jednání ukončit. 

 

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, jak mohou být schválené body vyloučeny z programu 

zastupitelstva. 

 

Starosta uvedl, že jde o procedurální návrh, může to tak být, vyřazení zbývajících bodů. 

 

Hlasováno: 14–0-2 a byl přijat návrh na pokračování jednání i po 23.00 hodině.  

 

K bodu 16 – Návrh přenosu živých audiovizuálních přenosů z jednání 

Zastupitelstva  

 
Pořizování pravidelných živých přenosů z jednání zastupitelstva přispívá k transparentnosti 

jeho rozhodování a zároveň umožňuje zapojit občany více do dění v městské části. 

 

Občanské sdružení Oživení společně s koordinátorem platformy Bezkorupce došlo ve své 

právní analýze „Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání 

zastupitelstva obce či kraje,“ k těmto závěrům: 

Ad1/ Žádný právní předpis nezakazuje pořizovat záznamy jednání zastupitelstva. 

Ad2/ Zákon o ochraně osobních údajů nepředstavuje překážku pro zveřejnění audiovizuálních 

záznamů  

o jednání zastupitelstva. 

Ad3/ Občanský zákoník nepředstavuje principiální překážku pro pořízení a zveřejnění 

záznamů jednání zastupitelstva. 

 

Běžná praxe v dalších městských částích 

 

Mezi městské části, kde mají občané možnost již delší dobu sledovat jednání 

zastupitelstva v živém audiovizuálním přenosu, patří např. MČ Praha 4, MČ Praha 3, MČ 

Praha 6, Praha 1 nebo 

MČ Čakovice. Živé přenosy tamního zastupitelstva mohu již delší dobu sledovat také 

naši sousedé v Dolních Břežanech. 

 

Právní postup při pořizování záznamu 

 

Na začátku pořizování záznamu se přítomným osobám tato skutečnost oznámí, včetně toho, 

kdo záznam provádí, účelu (například pro účel zveřejnění na webu obce či na webu určitého 

občanského sdružení) a možnosti se na pořizovatele (správce údajů) obrátit kvůli případné 

opravě údajů či uplatnění dalších práv (viz čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR)). Stejnou informaci je potřebné umístit na web spolu s vlastním zveřejněním 

záznamu. Úřad na svém webu musí v této souvislosti veřejně oznámit, že provádí zpracování 

osobních údajů, spočívající v pořizování a zveřejňování záznamu jednání zastupitelstva. 

Pořizování pravidelných živých přenosů z jednání zastupitelstva přispívá k transparentnosti 

jeho rozhodování a zároveň umožňuje zapojit občany více do dění v městské části. 
 

Odchod zastupitel Štajner v 22.58 hodin. Počet zastupitelů 15. 
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Zastupitel Novotný uvedl, že nahrávání je běžná praxe v MČ, viděl např. v 

sousedních Dolních Břežanech. Právní postup, stačí jen říci, že se nahrává.  Nebude finančně 

náročné. Může s tím nahráváním pomoci. 

 

Občan vznesl dotaz, zda bude přenos on-line nebo dohledatelný zpětně. 

 

Zastupitel Novotný uvedl, záznam z živého vysílání bude dohledatelný i zpětně. 

 

Starosta vznesl dotaz, dnes je nahráváno a nikdo nic neoznámil. Vidí zde kameru, ale nikdo 

mu nesdělil pro jaký účel je nahráváno a neřekl, na koho se občané mohou obrátit.  

 

Zastupitel Novotný uvedl, že dnes nahrává jako občan. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že na věky záznam nebude. Zpracování osobních údajů je 

systematické. Pokud by se jednalo o domácí záznam, je možné, aby byl navždy. Pokud 

zastupitelstvo bude pravidelně pořizovat záznamy, informační povinnost by se měla dodržet. 

Je potřeba subjekty informovat, nemusí být podpis, ale stačí informace. 

 

Starosta vznesl dotaz, zda je dnešní nahrávání na kameru v souladu s GDPR. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že záznam nespadne do roviny osobních údajů. Záleží, jak s ním 

bude naloženo. 

 

Starosta uvedl, pokud bude záznam zveřejněn, nebylo nahlášeno. Zda-li daná osoba neměla 

nejprve ostatní informovat, jak požaduje zákon. Stejně tak, jak bychom činily my jako MČ, až 

budou pořizovány zvukové záznamy. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že se jedná o jednorázové nahrávání, není systematické. Pokud 

by se jednalo o neustálé nahrávání, nějakou informaci by to chtělo. 

 

Zastupitel Řezanka uvedl soukromý názor. Tento popis se mu líbí, bylo by fajn, kdyby podle 

něj bylo postupováno i ve chvíli, kdy ta osoba, která nám ho předložila, tak postupuje. To, že 

je pan Novotný občan a může si ho nahrávat, souhlasí, ale zároveň je zastupitel a tady 

v okruhu zastupitelů předpokládá férové jednání. Pokud by to zobecnil na grantový program, 

tak pro něj je neseriózní zastupitel. 

 

Zastupitel Macháček uvedl, že tomu nerozumí. Pochopil, že se má oznámit nahrávání na 

začátku jednání. Vznesl dotaz, co lze dělat, pokud někdo přijde později. 

 

Zastupitelka Radová uvedla, že je dodatečné vyrozumět ústně a dopředu. Jinak je vhodné 

vyvěsit na webu MČ. 

 

Zastupitel Novotný uvedl, že na začátku jednání se na nahrávání upozorní, technicky a právně 

se dá ošetřit. 

 

Zastupitel Novotný dodal k poznámce, kdo je seriózní a neseriózní, že je možné ji pak řešit 

venku. 
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Starosta uvedl, že nemá pochybnosti, že si dokážeme ošetřit živý přenos, ale dnes není 

ošetřeno. Nikdo nikoho dopředu neinformoval. 
 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

ukládá Radě MČ Praha-Libuš zajistit pravidelné živé audiovizuální přenosy z jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ nebo na oficiálních facebookových stránkách 

MČ. 

 

Hlasováno:  

Pro: 13 

Proti: 2 (zastupitel Frank, zastupitel Štancl) 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 14/2019. 

 

K bodu 17 – Přístup MČ Praha-Libuš ke strategickému plánování 

 
Zastupitelka Jungwiertobvá, uvedla usnesení, které je formulováno tak, aby Rada zvážila 

přístup ke Strategickému plánu MČ Praha-Libuš (dále také SP). SP byl zpracován v roce 2009 

z podpory Revolvingového fondu MŽP v rámci projektu Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš 

respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje. Byl připraven pro období 2009-2015 

a jeho platnost byla následně prodlužována, poslední dostupný Akční plán byl schválen pro 

roky 2015-2016. Aktuálně není pro MČ Praha-Libuš k dispozici dokument, který by 

koncepčně upravoval směry rozvoje v tematickém rozsahu strategického plánu. 

Hlavní smysl strategického plánu spočívá v tom, že poskytuje veřejnosti, podnikatelskému 

sektoru, neziskovému sektoru, ale i ÚMČ či zřízeným organizacím konsenzuální představu o 

rozvoji obce. SP by měl představovat podklad pro základní směřování obce, rámec pro 

systematickou přípravu projektových záměrů, investiční plánování a aktivní vyhledávání 

dotačních příležitostí, ale mj. i nalinkovanou osnovu pro efektivní nastavení dotačního 

programu MČ. 

SP by neměl být cílem, ale cestou, je důležité se k němu vracet a vyhodnocovat jej, ideální je 

připravit jej participativní formou, za úzké spolupráce všech klíčových stran. Strategický plán 

nemusí představovat velkou položkou z rozpočtu, lze je pořídit i jednoduše a levně, vlastními 

silami. 

 

Zastupitelka Tůmová uvedla, že se k návrhu připojuje. Jsme součástí národní sítě zdravých 

měst a MA 21, měl by být zpracován Strategický plán. 

 

Zastupitelka Macháček uvedl, jsou nevyzpytatelné finanční zdroje, nelze nic seriózně 

naplánovat. Nejde naplánovat ani na nejvyšší úrovni. Např. výstavba trasy metra D. Za 4 roky 

nejsou žádné viditelné výsledky. 

 

Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že jsou sice oblasti, kde MČ má omezené možnosti je 

ovlivňovat, jsou však oblasti jiné, kde je třeba koncepčně a s předstihem rozhodnout – 

například rozšíření ZŠ s RVJ v Písnici. V jakém smyslu bude rozšířená, zda půjde o druhý 

stupeň nebo jen o navýšení počtu tříd na první stupni, to je plně v kompetenci MČ a je to 

důležité téma, které by se mělo objevit v širší diskusi, s relevantními aktéry. Mělo vy to být 

součástí střednědobé dobře promyšlené a široce prodiskutované strategie. 

 

Zastupitel Macháček s tímto pojetím souhlasil. 
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Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby připravila postup, jakým způsobem bude MČ Praha-Libuš 

přistupovat ke strategickému plánování, a to i s ohledem na potřebné zdroje – finanční i 

kapacitní, a informovala o tom Zastupitelstvo na dalším jednání Zastupitelstva. 

 

Hlasováno:  

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 15/2019. 

K bodu 18 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 3. 9. 2018 do 

28. 12. 2018 (TISK Z 012) 

Nebylo projednáno. 

 

K bodu 19 – Různé 

 
Nebylo projednáno. 

 

 

K bodu 20 – Závěr 

 
V 23.30 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 


