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

 

Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. 

 

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

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

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Upozornil, že bude zkoušena nová metoda zápisu – přepis mluveného slova do 

písemného záznamu zakoupeným programem. Upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je 

pořizován přímý přenos. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: zastupitel Novotný 

 

Nepřítomni:  

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitele Makovského a zastupitele Štajnera, oba projevili 

souhlas.    

Hlasováno: 16-0-0 

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele Kadlece, Jungwiertovou, Tůmovou.  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. 

 

Zastupitelka Tůmová navrhla společně se spolunavrhovateli zařazení TISKU – Zásady 

finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha-Libuš.  

Dále zastupitelka Jungwiertová navrhla zařazení TISKU – Zvýšení bezpečnosti pro chodce na 

ulici Libušská. Uvedla tento materiál. Tento materiál byl navržen jako bod č. 12. 

Zastupitelka Adámková požádala o zařazení materiálu TISKU – Měření hlukové zátěže na 

území MČ Praha-Libuš. Uvedla tento materiál. Tento materiál byl navržen jako bod č. 13. 

Dále požádala o zařazení TISKU – Návrh vyššího zhodnocení volných peněžních prostředků 

a správy finančních aktiv, zároveň tento bod stáhla z důvodu obdržení informace, která byla 

zastupitelům předložena na stůl. 

Dále zastupitel Loukota navrhl zařazení informace o sloučení potravinářského učiliště 

v Písnici. Dnešního jednání se účastní vedení učiliště, to by byl bod č. 4. 

 

Hlasováno o návrhu místostarosty Loukoty jako bod č. 4, další body by byly jako body č. 12, 

13, 14. 

 

Nejdříve bylo hlasováno zařazení bodu Informace o sloučení SOU potravinářského v Písnici  

jako bodu  č. 4 – 16-0-0 a bylo schváleno. 

Dále bylo hlasováno o zařazení bodu Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ 

Praha-Libuš – 14-0-2 a bylo schváleno. 

Dále bylo hlasováno o zařazení bodu Zvýšení bezpečnosti pro chodce na ulici Libušská – 15-

0-1 a bylo schváleno. 



Zastupitelstvo 17. 6. 2019 

 

 - 2 - 

Dále bylo hlasováno o zařazení bodu Měření hlukové zátěže na území MČ Praha-Libuš – 5-0-

11 a nebylo schváleno. 

 

Dále bylo hlasováno o programu jako celku – 16-0-0 a program byl schválen. 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Projednání investičního záměru „Vybudování fitparku na pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. 

Libuš“  

4. Informace o sloučení potravinářského učiliště v Písnici 

5. Návrh ke schválení roční účetní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2018 

6. Návrh ke schválení závěrečného účtu o hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2018  

7. Návrh ke schválení změny rozpočtu č. 07-2019, provedené rozpočtovým opatřením č. 

21/2019 a č. 22/2019   

8. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění  

9. Představení projektu přístavby mateřské školy K Lukám 

10. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s hlavním 

městem Prahou  

11. Informace o přijatých opatřeních RMČ k investiční akci „Přístavba mateřské školy 

K Lukám, Praha 4 – Libuš“ 

12. Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha-Libuš 

13. Zvýšení bezpečnosti pro chodce na ulici Libušská 

14. Předání stavby vodovodu a kanalizace v ulici Hoštická v Písnici z majetku MČ Praha-

Libuš do majetku hlavního města Prahy  

15. Souhlas s prodloužením platnosti územního rozhodnutí na stavbu „Trasa I.D metra 

v Praze, stavba - provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo Písnice“ 

16. Revokace textu Uzavření Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku 

sdružení mezi MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš  

17. Zpráva o činnosti Rady 

18. Různé 

19. Závěr 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  

 

Dnešního zasedání Zastupitelstva byla přítomna šéfredaktorka Hana Kolářová, která se 

představila a seznámila přítomné jmenovitě se členy redakční rady časopisu U nás a s 

příspěvky, jaké  jsou publikovány a kdo rozhoduje o jejich zařazení apod. 

 

K bodu 3 – Projednání Žádosti občanů ohledně záměru „Vybudování fitparku na 

pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš“ (TISK Z 028) 

 

RMČ schválila na svém zasedání dne 15.4.2019 usnesení č. 102/2019 vybudování fitparku na 

pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš. Úřad MČ Praha-Libuš již v březnu 2019 projednával 

s odborem výstavby Prahy 12 podmínky, za kterých lze tuto stavbu realizovat. Závěr byl, že 

není nutné žádné stavební řízení. Po zahájení prací byly ze strany občanů bydlících 

v bezprostředním okolí vzneseny námitky k této akci. Postupně byly na Úřad MČ Praha-Libuš 

doručovány žádosti občanů k řádnému  projednání investičního záměru „ Vybudování 

fitparku na pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš“. Bylo podáno celkem 34 žádosti od 71 

občanů ke dni 7.6.2019. OŽPD ÚMČ  na základě docházejících žádostí občanů požádal odbor 
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výstavby Prahy 12 o písemné stanovisko k druhu povolovacího řízení pro umístění fitparku o 

rozloze max. 200 m2 s dopadovou plochou z litého polyuretanového povrchu na pozemku 

parc. č. 401/5 k.ú. Libuš. Odbor výstavby Prahy 12 zaslal dne 20.5.2019 sdělení, že 

k výstavbě fitparku není potřebné žádné povolení.  Dne 30.5.2019 vydal odbor výstavby 

Prahy 12 nové sdělení, kde podmiňuje vybudování fitparku rozhodnutím o využití území. Po 

doručení této žádosti Úřad MČ Praha-Libuš práce na stavbě fitparku zastavil. 

 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení. Nejdříve bylo hlasováno o návrhu usnesení zastupitelky Tůmové.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš  

a) bere na vědomí doručené žádosti - celkem 34 od 71 občanů Městské části Praha-Libuš 

a okolí na „řádné projednání investičního záměru Vybudování fitparku na pozemku 

parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš“,  

b) konstatuje, že finanční prostředky na výstavbu fitparku jsou účelově vázané dle 

rozhodnutí ZHMP č. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 na výstavbu fitparku a není je tudíž 

možné použít na jiný účel, jak navrhují občané v předmětné žádosti, 

c) bere na vědomí sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12 č.j. P12 21041/2019 

OVY  ze dne 20.5.2019, že „umístění fitparku na pozemku parc. č. 401/5 k. ú. Libuš 

nevyžaduje žádné opatření stavební úřadu“ a tudíž Úřad MČ Praha-Libuš 

nepotřeboval pro zahájení stavby fitparku žádné územní ani stavební povolení, 

d) bere na vědomí Nové sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12  č.j. P12 

22764/2019  ze dne 30.5.2019, ve kterém odbor výstavby Městské části Praha 12 

změnil názor a zahájenou stavbu fitparku považuje za „stavební úpravu ve smyslu 

ustanovení § 3 stavebního zákona a požaduje, aby se s realizací záměru začalo až po 

získání pravomocného územního rozhodnutí o změně využití území a následném 

ohlášení terénních úprav dle § 104 odst. 1 písm. i)“, 

e) bere na vědomí informaci, Úřad MČ Praha-Libuš po obdržení tohoto Nového sdělení 

odboru výstavby Prahy 12 práce na výstavbě fitparku přerušil, 

f) uvést pozemek p.č. 401/5 v k.ú, Libuš do původního stavu před zahájením stavebních 

prací k fitparku 

g) požádat HMP o změnu účelu dotace dle rozhodnutí ZHMP č. 2/43 s cílem použít 

finanční prostředky na rozvoj sportovního zázemí ZŠ Meteorologická 

h) pokud změna účelu dotace nebude možná, vybrat jiný pozemek pro umístění fitparku a 

předložit záměr ke schválení Zastupitelstvu před zahájením stavebních prací 

 

Hlasováno: 6-6-4 a nebylo schváleno. 

 

Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení pana starosty. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

a) bere na vědomí doručené žádosti - celkem 34 od 71 občanů Městské části Praha-Libuš 

a okolí na „řádné projednání investičního záměru Vybudování fitparku na pozemku 

parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš“,  

b) konstatuje, že finanční prostředky na výstavbu fitparku jsou účelově vázané dle 

rozhodnutí ZHMP č. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 na výstavbu fitparku a není je tudíž 

možné použít na jiný účel, jak navrhují občané v předmětné žádosti, 
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c) bere na vědomí sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12 č.j. P12 21041/2019 

OVY  ze dne 20.5.2019, že „umístění fitparku na pozemku parc. č. 401/5 k. ú. Libuš 

nevyžaduje žádné opatření stavební úřadu“ a tudíž Úřad MČ Praha-Libuš 

nepotřeboval pro zahájení stavby fitparku žádné územní ani stavební povolení, 

d) bere na vědomí Nové sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12  č.j. P12 

22764/2019  ze dne 30.5.2019, ve kterém odbor výstavby Městské části Praha 12 

změnil názor a zahájenou stavbu fitparku považuje za „stavební úpravu ve smyslu 

ustanovení § 3 stavebního zákona a požaduje, aby se s realizací záměru začalo až po 

získání pravomocného územního rozhodnutí o změně využití území a následném 

ohlášení terénních úprav dle § 104 odst. 1 písm. i)“, 

e) bere na vědomí informaci, Úřad MČ Praha-Libuš po obdržení tohoto Nového sdělení 

odboru výstavby Prahy 12 práce na výstavbě fitparku přerušil, 

f) žádá Úřad MČ Praha-Libuš, aby pro stavbu fitparku získal příslušné povolení podle 

Nového sdělení odboru výstavby MČ Praha 12 a případně upravil projekt tak, aby 

vyhověl požadavkům odboru výstavby MČ Praha 12.   

 

Hlasováno:  

Pro: 10 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Makovský) 

Proti: 4 (zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková) 

Zdržel se: 2 (zastupitelé: Černá, Kadlec)  

a bylo přijato usnesení č. 27/2019. 

 

 

K bodu 4 - Informace o sloučení potravinářského učiliště v Písnici 

 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí informaci, že radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, 

Ph.D. et Ph.D., předložil Zastupitelstvu HMP návrh na sloučení SOU potravinářského 

v Praze-Písnici se školou SOU gastronomie a podnikání na Praze 14, 

2. konstatuje, že zřizovatelem SOU potravinářského v Praze-Písnici je hlavní město 

Praha a je výhradně v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy navrhnout 

redukci školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou, 

3. bere na vědomí informaci z důvodové zprávy radního hlavního města Prahy PhDr. 

Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., o nízké obsazenosti kapacity SOU potravinářského 

v Praze-Písnici a současně informaci Mgr. Daniely Řepáskové, DiS., statutární 

zástupkyně pověřené vedením SOU potravinářského v Praze-Písnici, o tom, že tyto 

údaje o kapacitách oborů jsou neinovované od roku 1998 a neodpovídají skutečnosti, 

jsou nadhodnocené, 

4. bere na vědomí výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2019/2020, které dokazují, 

že zájem o studium na SOU potravinářském v Praze-Písnici výrazně vzrostl, 

5. nesouhlasí se záměrem hlavního města Prahy na sloučení SOU potravinářského v 

Praze-Písnici se SOU gastronomie a podnikání na Praze 14, 
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6. děkuje pedagogickému sboru SOU potravinářského v Praze-Písnici za úsilí, které 

věnují a nadále budou věnovat žákům včetně žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

7. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka s tímto usnesením seznámit 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na jeho nejbližším zasedání. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková, Černá, Kadlec, 

Makovský) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 29/2019. 

 

K bodu 5 – Revokace textu uzavření Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání 

majetku sdružení mezi MČ Praha-Libuš a Bytovému družstvu Libuš (TISK R 038) 

 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje revokaci textu Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení mezi 

MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš ze dne 27. 6. 2005 schválené ZMČ Praha-Libuš 

usnesením č. 35/2018 ze dne 12. 9. 2018. 

 

Hlasováno: 

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Kadlec, Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková, Černá) 

Proti: 0  

Zdržel se: 1 (zastupitel: Štajner)  

Nehlasoval: (zastupitel: Makovský)  

a bylo přijato usnesení č. 28/2019. 

 

K bodu 6 – Návrh ke schválení roční účetní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2018 

(TISK Z 029) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2018, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková, Černá, Kadlec, 

Makovský) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 30/2019. 

 

K bodu  7 - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018 (TISK Z 030) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje: 

celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2018 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš za rok 2018 a 

to bez výhrad 

- plnění rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2018 s 

financováním: 

příjmy               105 396 107,88 Kč 

výdaje               100 736 620,54 Kč 

    z toho: 

    kapitálové                49 767 789,85 Kč 

    běžné                 50 968 830,69 Kč  

převod vratky za rok 2017 na BÚ HMP               1 292 513,23 Kč 

financování - přebytek                 3 366 974,11 Kč 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2018 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 043 460,90 Kč, 

2. ukládá: 

Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit podle § 17 odst. 8 zákona č. 

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

předpisů zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření na internetových stránkách a současně zajistit oznámení o zveřejnění 

závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce.  

 

Hlasováno: 

Pro: 12 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Černá, Kadlec, Makovský) 

Proti: 3 (zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, Radová) 

Zdržel se: 1 (zastupitel: Adámková) 

a bylo přijato usnesení č. 31/2019. 

 

 

K bodu  8 - Návrh na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019  

provedenou rozpočtovými opatřeními č. 21/2019 a č. 22/2019 (TISK Z 032) 
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Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 21/2019 a č. 22/2019, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

2. ukládá: 

a) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 11 odst. 4 

zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnit 

změnu rozpočtu na webových stránkách MČ Praha-Libuš po schválení změny 

rozpočtu zastupitelstvem, 

b) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit vyvěšení Oznámení o 

zveřejnění změny rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019 na úřední 

desce. 

 

Hlasováno: 

Pro: 11 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Černá, Makovský) 

Proti: 0  

Zdržel se: 5 (zastupitel: Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 32/2019. 

 

 

K bodu  9 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019, provedených 

rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-Libuš na základě 

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. (TISK R 032) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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. 89/2019 ze dne 05. 04. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 č. 04/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 15/2019 až č. 17/2019, 

- usnesení RMČ č. 107/2019 ze dne 13. 05. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 č. 05/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18/2019 až č. 19/2019,  

- usnesení RMČ č. 133/2019 ze dne 31. 05. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 č. 06/2019, provedenou rozpočtovým opatřením č. 20/2019. 

Změny rozpočtu v roce 2019 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění 

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

 

Hlasováno: 
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Pro: 12 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Černá, Makovský, Kadlec) 

Proti: 0  

Zdržel se: 4 (zastupitel: Adámková, Tůmová, Jungwiertová, Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 33/2019. 

 

 

K bodu  10 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

s hlavním městem Prahou na průběžné financování projektu „Přístavby mateřské školy 

K Lukám, Praha 4 - Libuš“ v rámci Operačního projektu Praha – Pól růstu (OP PPR) 

(TISK Z 034) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s 

hl. m. Prahou pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu 

„Přístavby mateřské školy K Lukám, Praha 4- Libuš“ v rámci Operačního projektu 

Praha – Pól růstu (OP PPR) ve výši 10.000.000,- Kč se splatností do 31. 8. 2021, 

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

součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková, Černá, Kadlec, 

Makovský) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 34/2019. 

 

K bodu 11 - Informace o přijatých opatřeních RMČ k investiční akci „Přístavba 

mateřské školy K Lukám, Praha 4 – Libuš“. (TISK Z 035) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

bere na vědomí: 

a) uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu – Praha - Pól 

růstu, 

b) schválené usnesení ZHMP č. 7/38 ze dne 23. 5. 2019 o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na průběžné financování projektu 

„Přístavby mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš“, 
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c) schválené usnesení ZHMP č. 7/39 ze dne 23. 5. 2019 pro poskytnutí účelové investiční 

dotace na spolufinancování projektu podpořeného z operačního programu Praha – 

pól růstu ve výši 988.900,- Kč, 

d) dopis pana starosty na společnost Urbiosisto, s.r.o. – avízo k zahájení prací III. etapy.  

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Štajner, Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková, Černá, Kadlec, 

Makovský) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 35/2019. 

 

Odchod zastupitel 23.55 hodin: Štajner – počet zastupitelů 15 

Odchod zastupitelé Makovský, Adámková 0:05 hodin – počet zastupitelů 13 

 

K bodu 12 – Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha-Libuš 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a bylo ujednáno, že návrhy zásad budou 

projednání ve Komisi stavební a dopravní, kde budou připomínkovány. Dále bylo vhodné 

vznést dotaz na developery, k čemu by byli svolní a které podmínky by byly akceptovány.  

 

Staženo – bude předloženo na zářijovém jednání Zastupitelstva. 

 

 

K bodu 13 – Zvýšení bezpečnosti pro chodce na ulici Libušská 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. Pan starosta informoval, že TSK vybuduje 2 přechody na 

Libušské na křížení s ulicí Božejovická a s ulicí Na Močále. Na oba přechody je již vydáno 

stavební povolení. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

Staženo. 

 

K bodu 14 - Předání stavby vodovodu a kanalizace v ulici Hoštická v Písnici z majetku 

MČ Praha-Libuš do majetku hlavního města Prahy (TISK Z 036) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 



Zastupitelstvo 17. 6. 2019 

 

 - 10 - 

1. souhlasí s předáním majetku - stavby vodovodního řadu v ceně 1.203.277,- Kč a 

kanalizačního řadu v ceně 623.469,55 Kč v ulici Hoštická v Písnici do majetku 

hlavního města Prahy,  

2. pověřuje místostarostu pana Tomáše Loukotu DiS. předložením návrhu na předání 

majetku stavby vodovodního a kanalizačního řadu do majetku HMP ke schválení 

v orgánech Hl. m. Prahy. 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Černá, Kadlec) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 36/2019. 

 

K bodu 15 - Souhlas MČ s prodloužením platnosti územního rozhodnutí č.j. 

P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16.10.2013 s nabytím právní moc 10. 7. 2014 ke stavbě 

metra „Trasa  I.D metra v Praze, stavba  - provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo 

Písnice“.  (TISK Z 037) 

Proběhla rozprava k tomuto bodu. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí č.j. P4/067441/13/OST/FATU ze dne 

16. 10. 2013 s nabytím právní moc 10. 7. 2014 na stavbu „Trasa  I.D metra v Praze, stavba  - 

provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo Písnice“ pro investora Dopravní podnik hl. m. 

Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9. 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (zastupitelé: Koubek, Macháček, Koudelková, Korbel, Loukota, Frank, Štancl, 

Řezanka, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Černá, Kadlec) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

a bylo přijato usnesení č. 36/2019. 

 

K bodu 12 – Závěr 

 

Pan starosta ukončil jednání Zastupitelstva v 1:30 hodin a poděkoval všem přítomným za 

účast.  

 

 


