Zastupitelstvo 23. 9. 2019

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise,
schválení programu.
Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva. 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.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: zastupitel Štajner, zastupitelka Adámková
Nepřítomni: --Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitele Franka a zastupitelku Černou, oba projevili
souhlas.
Hlasováno: 15-0-0
Do návrhové komise požádal zastupitele Kadlece, zastupitelku Tůmovou a zastupitelku
Radovou, všichni projevili souhlas.
Hlasováno: 15-0-0
Starosta uvedl, že k minulému zápisu ze zasedání v měsíci červnu byly vzneseny námitky.
Zápis byl pořízen z nového nahrávacího zařízení, na webu byl uveden pouze zápis, kde nebyla
uvedena diskuze. Bylo oprávněně namítáno a navrhuje řešení, že zápis bude doplněn, bude
zajištěn přepis. Vznesl dotaz na paní Jungwiertovou, která byla ověřovatelkou zápisu
z mimořádného zasedání v Klubu Junior.
Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že zápis nechala přepsat a je n čtení dlouhého zápisu jí
zabralo 6 – 8 hodin práce. Uvedla složitost práce se zápisem i složitost přepisování ze
zvukového záznamu, kdy záznam nelze pouštět minutu po minutě.
Starosta uvedl, že původní myšlenla byla taková, že chtěl vyzkoušet strojový přepis, reaguje
na námitky, bude vytvořen klasický zápis, případně se pokusíme zápis přepsat, dopsat.
Příchod zastupitelka Adámková v 18.15 hodin, počet zastupitelů 16.
Zastupitel Kadlec uvedl, že by bylo vhodné, aby zápisy ze zasedání zajišťovala externí služba.
Sekretariátu přepis zápisu zabere příliš mnoho času.
Starosta uvedl, že zápis ze zasedání 17. 6. 2019 bude přepsán a požádal, aby zastupitel na
mikrofon mluvili jasně, zřetelně a mluvili pomaleji, u některých zastupitelů je mluvené slovo
příliš rychl. A také počkali na vyzvání k jejich vystoupení.
K programu, návrh na tisk zaslala paní Tůmová.
Zastupitelka Tůmová uvedla, k tisku omezení používání plastů, požádala o zažazení tisku.
Takové opatření bude přijítat také Magistrát hl. m. Prahy a následně na to bude omezení
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plastu požadováno ze strany Evropské unie. Více se lze dočíst z důvodové zprávy a bude více
vysvětleno v diskuzi o tomto tisku. Požádala o zařazení na program.
Zastupitelka Jungwiertová požádala o zařazení jejího navrhovaného tisku - schvalování
investic. Uvedla, že je nutné plánovat a pravidelně investiční záměry aktualizovat, možnost
včas otevřít diskuzi, systematicky hledat zdroje. Požádala o zařazení na program.
Zastupitel Novotný uvedl své tisky.
1. Měření hluku, se svou žádostí se na zastupitele obrací se na zastupitele jako rodák
z Písnice, problém se týká i Libuše. Kdo se tady narodil, ví, že po otevření okruhu šla
životní úroveň dolů.
2. Úročení financí MČ, došlo k zvýšení úrokové sazby, ale znovu si ověřoval, jaké
služby se nabízí obcím. Rada MČ by měla pověřit někoho, třeba pana Korbela, pokusit
se vyjednat lepší sazbu. Poté mohou být na účtech statisíce, které by šlo použít, a daň
nemusela být zvýšena.
3. Narodil se zde, žije zde 42 let a máme zde školu, která vychovává řezníky, škola se
ude šlučovat. Jedá se o změnu některých zastupitelů, kteří si sloučení nepřejí. Uvedl,
že starosta není jen starostou MČ, ale také zastupitelem hl. m. Prahy. Situace má
dopad na všechny, probíhá hromadné propouštění. Navazuje na fakta, které se zde
odehrály v měsíci červnu, kdy bylo řešeno toto téma. S uzavřením školy nesoouhlasí,
požádal o zařazení tisků na program.
Starosta vznesl dotaz, zda je další návrh na zařazení tisku.
Zastupitelka Tůmová požádala o předřazení bodu interpelace jako bod č. 2.
Starosta vznesl dotaz, kam by měl být zařazen její navrhovaný tisk.
Zastupitelka Tůmová uvedla jako bod č. 10.
Hlasováno: 11-0-5 a návrh byl přijat.
Zastupitelka Jungwiertová požádala o zařazení tisku před bod převod BD Libuš.
Hlasováno: 13-1-2 a návrh byl přijat.
Zastupitel Novotný požádal o zařazení tisků po tiscích paní Tůmové.
Tisk, měření hluku.
Hlasováno: 15-0-1 a návrh byl přijat.
Tisk, lepšího úročení financí.
Hlasováno: 6-10-0 a návrh nebyl přijat.
Tisk, revokace usnesení o sloučení učiliště.
Hlasováno: 16-0-0 a návrh byl přijat.
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Předžazení bodu interpelace občanů.
Hlasováno: 6-7-3 a návrh nebyl přijat.
Poté pan starosta nechal hlasovat o programu jako celek.
1. Zahájení
2. Zahájení přípravy investičního projektu - architektonická soutěž o návrh - dostavba
budovy základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 –
Písnice
3. Interpelace občanů
4. Schvalování investic v MČ Praha-Libuš
5. Převod bytu v BD Libuš
6. Volba člena Školské rady při ZŠ Meteorologická
7. Schválení Návrhu změny rozpočtu č. 11/2019 a č. 12/2019
8. Uzavření Kupní smlouvy na plynovodní řad v ulici Hoštická
9. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ
Praha-Libuš v rámci zmocnění
10. Informace o přijatých opatřeních RMČ k investiční akci „Přístavba mateřské školy
K Lukám, Praha 4 – Libuš“
11. Regulace používání plastnového nádobí na akcích MČ Praha Libuš
12. Měření hlukové zátěže v Písnici a Libuši
13. Návrh na revokaci usnesení
14. Návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemky
parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše v k.ú. Libuš
15. Návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na pozemky parc. č. 873/82, 4/5 a
286/1 vše v k.ú. Libuš
16. Zásady na finanční spoluúčast investorů na rozvoji MČ Praha-Libuš
17. Ustanovení politika projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
18. Zpráva o činnosti Rady
19. Různé
20. Závěr
Hlasováno: 16-0-0.

K bodu 2 – Zahájení přípravy investičního projektu - architektonická
soutěž o návrh - dostavba budovy základní školy s rozšířenou výukou
jazyků, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (TISK Z 040)
ad 1) základní principy architektonické soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení
bez uveřejnění:
a) zhotovitel projektové dokumentace se vybírá podle kvality řešení soutěžního návrhu
b) soutěžní návrhy jsou předkládány k posouzení anonymně, čímž je zajištěna
nestrannost posuzování;
c) soutěžní návrhy posuzuje porota, v níž převažují nezávislí odborníci, čímž je zajištěna
odbornost posuzování dle předem stanovených kritérií, nezávislé odborníky si vybírá a
volí zadavatel;
d) do navazujícího jednacího řízení postupují jen oceněné kvalitní návrhy;
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e) v jednacím řízení bez uveřejnění jsou posuzovány další kritéria, jako je složení a
odbornost zhoto
f) vitelského týmu, honorář za projekt, ekonomika řešení, atd.;
g) v jednacím řízení bez uveřejnění s vybranými týmy jedná komise, v níž převažují
zástupci zadavatele;
h) jedná se o efektivní, transparentní, nediskriminační výběrové řízení směřující k
nalezení nejvhodnějšího řešení z hlediska architektonické, dispoziční a funkční kvality
při zohlednění budoucích stavebních a provozních nákladů.
ad 2.1) Koncept stavebního programu
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předkládán Koncept stavebního programu, který bude
podkladem pro zadání architektonické soutěže o návrh dostavby budovy ZŠ s RVJ, L. Coňka
40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice. Návrh stavebního programu reaguje na nutnost zvýšení
kapacit ve školních zařízeních zřízených MČ. Jednou z možností je navýšení kapacity ZŠ
s RVJ v Písnici. V této ZŠ není dosud k dispozici ani tělocvična. V posledních letech se
kapacita školy zcela naplnila a pokračující výstavba v Písnici signalizuje potřebu jejího
dalšího navýšení. K dané problematice se konalo několik jednání včetně veřejného
projednání. V návrhu zadání jsou zaneseny požadavky orgánů MČ, paní ředitelky ZŠ, odboru
správního a školství ÚMČ i ostatní. Jedná se zejména o rozšíření o 5 kmenových tříd, 1
přípravnou třídu, tělocvičnu, novou školní kuchyni, novou jídelnu a veškeré zázemí pro
učitelský sbor. Všechny tyto požadavky jsou shrnuty v požadavcích, které tvoří návrh zadání.
Jak rozšíření kapacity ZŠ s RVJ, tak výstavba tělocvičny jsou zahrnuty v MAP Prahy 12 jako
priorita MČ Praha-Libuš.
Finální návrh stavebního programu projedná porota a experti jmenovaní zadavatelem a bude
předložen k finálnímu schválení zastupitelstvu.
Ad 2.2) Termín pro připomínky ke konceptu stavebního programu
Zastupitelé mají možnost k zadání napsat svoje připomínky před svoláním ustavující schůze
poroty, která bude projednávat zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh.
Ustavující schůze je plánována na termín přelomu září a října 2019
Ad 3) Jmenování poroty
RMČ schválila na svém zasedání dne 8. 8. 2019 svým usnesením č. 203/2019
organizátora a administrátora soutěže o návrh na architektonické řešení rozšíření
budovy ZŠ s RVJ, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a to formou užší soutěže o
návrh dle § 146 tohoto zákona včetně udělení regulérnosti z ČKA Ing. Markétu
Kohoutovou, K vinicím 50, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČ: 86941861.
V souladu s § 148 ZZVZ bude ustavena porota, která ve spolupráci s administrátorem
dopracuje a předloží zastupitelstvu návrh stavebního programu, soutěžní podmínky a
kompletní zadávací soutěžní podklady.
ZMČ je předkládán ke schválení návrh na složení členů poroty a expertů pro
vyhodnocení architektonické soutěže o návrh na rozšíření budovy ZŠ s RVJ, L. Coňka
40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice takto:
Nezávislá odborná část poroty - 3 řádní členové poroty + 2 náhradníci:
 Ing. arch. Jan Hájek, dvorní architekt obce Líbeznice, autor Tělocvičny a
společenského centra v Líbeznicích
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Atelier M1 architekti s.r.o. www.atelierm1.cz
IČ:
Markétská 1/28, Břevnovský klášter, 169 01 Praha 6
tel.: +420 608 309 309, e-mail: info@atelierm1.cz
 Ing. arch. Jiří Opočenský, vítěz architektonické soutěže na multifunkční
sportovní halu u ZŠ s venkovním hřištěm v MČ Praha-Suchdol, www.suchdolhala.cz
ov architekti s.r.o. http://www.ov-a.cz
IČ:
Badeniho 29/5, 160 00, Praha 6
+420 732 146 995, jiri.opocensky@ov-a.cz
 Ing. arch. Zdeněk Jiran

24758094

Jiran a partner architekti s.r.o., WWW: www.jparch.cz
IČ: 24281247
Sídlo: Jana Masaryka 257/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel: +420 724 199 310, E-mail: jparch@jparch.cz
 Ing. arch. Markéta Smrčková
Lennox architekti, s.r.o. www.lennox.cz
IČ: 4968 8910
Pod Andělkou 9 / 155, 169 00 Praha 6
Kontakt: 608 982 637, m.smrckova@lennox.cz
 Ing. arch. David Mareš
tři architekti http://www.triarchitekti.cz/
IČ:
Křižíkova 75, 180 00 Praha 8 - Karlín
Kontakt: (+420) 777 345 045 * david.mares@triarchitekti.cz
Experti nezávislí:
 sekretář soutěže: PhDr. Markéta Pražanová


přezkušovatel: Ing. arch. Josef Čančík



důvěryhodná osoba (pro anonymní komunikaci, anonymizaci dat, webové
stránky): p. Jan Procházka



právní kancelář (zajištění smluvních podmínek a navazujícího JŘBU, spolupráce
při uzavírání smlouvy, případná komunikace s ÚOHS (pokud by byla podána
námitka): JUDr. Michal Bernard, Ph.D. - advokát / Advokátní kancelář Dohnal
& Bernard, s.r.o.

Závislá část poroty - dva řádní členové poroty + dva náhradníci:
 Mgr. Jiří Koubek, starosta, člen poroty


p. Tomáš Loukota, DiS, místostarosta, člen poroty



RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., náhradnice č. 1, předběžně konzultováno,
definitivní rozhodnutí padne na zastupitelstvu



Ing. Lenka Koudelková, místostarostka, náhradnice č. 2
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Experti závislí:
 Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka ZŠ s RVJ v Písnici
 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice v letech 1998-2014
 p. Dalibor Šulc, člen Komise stavební a dopravní, občan staré Písnice
 pí Šárka Pichová, vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
 další dle úvahy zadavatele a poroty

Ad 4) předpokládané náklady na přípravu projektu a organizaci soutěže o návrh činí
cca 1,8 mil. Kč
a) ceny a odměny pro soutěžící za zpracování autorského soutěžního návrhu cca 1 až 2 %
z předpokládaných stavebních nákladů - nyní je odhad cen a odměn cca 1 mil. Kč
b) odměny pro poradní sbor tj. nezávislé experty, porotce, administrátora,
sekretáře, přezkušovatele, právníky a další, kteří se budou věnovat přípravě
Starosta příval paní inženýrku Kohoutovou, omluvil se občanům, že tento bod byl předřazen
před interpelaci občanů. Jedná se o velkou akci městské části, která si zaslouží pozornost a
nikdomu tímto nevzal možnost vystoupit v bodě interpalce občanů, který následuje po tomto
bodě. Jsou zde občané, kteří zde pravidelně chodí a často s námi vydrží na jednání až do rána.
Inženýrka Kohoutová se krátce představila, upozornila, že není architektka, ale inženýrka. Její
zkušenosti jsou spojené s realizací výstavba multifunkčního sálu v MČ Praha-Suchdol,
výstavba radnic apod. Překládá zde pomoct MČ. Uvedla, že je chválihodné, že se MČ
rozhodla řešit dostavbu základní školy v Písnici, ZŠ s RVJ. Převažují zde kritéia kvality, ne
jen kritéria ceny. Jde o soutěž, kde účastníci předkládají řešení porotě, ve které se nacházejí
zástupci MČ, zadavatelé. Návrhy jsou posuzovány anonymně. Kritéria, např.: kvalita, vztah
k místu v okolí, naplnění programu, ekonomické hledisko, celkové náklady na realizaci.
Popsala postup, výhody: nejprve probíhá zadávání, jsou vybírány nejvhodnější návrhy, návrhy
se mohou lišit, posuzuje se finanční náročnost.
Nevýhody: časová náročnost.
Příprava zakázky, zadání, zpracování návrhu, posuzování trvá několik dní, týdnů, poté
probíhá přezkoumávání návrhu. Poté se sejde celá porota a znovu posousí jednotlivé žádosti.
Např.: pokud se jedná o užší soutěž, výzva se týká neomezeného počtu zákazníků, jsou
předoženy reference. Výhody jsou zde jistota účasti kvalitního týmu, návrhy jsou posuzovány
anonymně. Má zkušenosti s obdobným vypracováním zakázek. Poté probíhá dopracování
konceptu, uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Ohledně zadání, v tuto chvíli se jedná o pracovní podklad, co se týká protoru – rozšíření ZŠ,
je počítáno s dvakrát větším prostorem. Škole chybí provozní prostory, tělocvična, kabinety,
družina, školní kuchyně, jídelna v dostatečném prostoru. Bude navýšen počet dětí, protor za
školou je omezeno, na toto vše je nutno brát ohledy, proto je zde návrh mít část objemu
stavby pod povrchem, nejedná se o levnou záležitost, která tvrvá dlouho. V tomto ohledu je
potřebná pomoc odborníků, kteří mohou se zadáním pomoci.
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Dále probíhalo vznášení dotazů k plánováané přístavbě ZŠ S RVJ.
Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotazy na procesní zálěžitosti, jak zakázka konkrétně
probíhá.
Ing. Kohoutová vysvětlila, že se nejedá o dvoukolovou soutěž, nemá s nimi dobré zkušenosti,
chybí komunikace účastníků se zadavatelem. Užšší soutěž probíhá tak, že se vyzvou soutěžící
v neomezeném počtu, kteří odevzdají své návrhy, ty se posoudí. Poté porota vybere 6 – 10
kandidátů, v prvním kroku předkládají své návrhy a v druhém kroku zpracovávají soutěžní
návrh. Zadavatel má jistotu, že tým má dobré reference, zakázka bude dotažena do konce.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotazy k dalším procesním krokům, vzhledem ke schvalování
orgánům MČ, zda bude podrobnější popis, zda se zastupitelé nyní vyjadřují ke konceptu
zadání.
Ing. Kohoutová uvedla, na příštím zasedání budou dodány podklady. Stavební program bude
zajištěn na ustavující schůzce poroty a bude upraven vzhledem k místu. Jednotlivé kroky
budou definovány.
Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz na složení poroty, zda podmínky stanoví členové
poroty. Jaké kroky budou předcházet výběru. Tíží nás chybějící druhý stupeň základní školy.
Ing. Kohoutová uvedla, pracuje se s objemovou studií, kde by bylo navíc 5 tříd, tělocvična a
další.
Zastupitelka Adámková vznesla dotaz na nezávislé odborníky.
Ing. Kohooutová uvedla, že je sama navrhla, doporučila dle zkušeností. Jsou k dispozici jejich
webové stránky, které jsou uvedeny v podkladech.
Zastupitelka Radová upozornila na chybějící druhý stupeň ZŠ, jednala s panem jednatelem
společnosti CIB a upozornila na plánovanou masivní výstavbu. Kromě společnosti CIB, zde
plánuje výstavu např. společnost Pelti, vznesla protinávrh usnesení. Požádala o vypracování a
aktualizaci demografické stuie.
Starosta uvedl, ohledně společnosti CIB, v jednání jsou tři pánové, nějaké jejich plány nám
budou představeny, za 1 až 2 měsíce by mohl být návrh společnsti CIB předložen. Uvedl, že
nyní je deficit v ZŠ cca 200 míst. To samo nenahradí demografická studie, podklady budou
postoupeny komisi, obě textové části.
Ing. Kohoutová uvedla, že prostor je omezený, připomínky lze napsat do 30. 9. 2019.
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Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz, v důvodové zprávě se dočítá, že k dané problematice
bylo nějaké veřejné proednání. Proč nebyli pozvaní zastupitelé. Měla by být nějaká studie
vzhledem k metropolitnímu plánu. Demografická studie je aktuální, řeší se zde něco přes
koleno, dále vznesla dotaz na komisi, představa soutěže.
Ing. Kohoutová uvedla k demografické studii, předem byla oslovena paní ředitelka, kolik jí
chybí míst, které by ráda naplnila. O všem dopředu věděla. Pokud necháme zpracovat
demografickou studii, vše bude trvat déle. Nyní řešíme stávajcí počet obyvatel. Porota byla
vytvořena dle zákona o zadávání veřejných zakázkách. Převažují stejnou nebo vyšší
kvalifikací, než se požaduje od účastníků, nezávislá porota.
Starosta uvedl k veřejnému projednání, jednalo se o setkání s místními obyvateli. Co se týká
otázky komise, např. paní Koudelková, on sám jako Koubek, paní Pichová, Ing. Fruncová,
Kateřina Tomešová, Ing. Fruncová nechala vypracovat tělocvičnu na jednotlivé druhy sportu,
jednalo se o pracovní komisi.
Zastupitel Kadlec uvedl, že je toho hodně, co by mělo být splněno. Zda jsou k dispozici
nějaké tabulky, dle kterých lze vypočítat potřebné prostory.
Ing. Kohoutová uvedla, že nechápe dotaz. Chybějící prostory jsou vypočítávány dle
potřebného prostoru, počtu dětí, jinak se počítá běžný žák a ten, který má zvláštní potřeby.
Jedná se o hrubý odhad. Nyní jsme ve fázi, kdy jsou připravovány podklady.
Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na možnost parkování. Dále vznesl dotaz na vzhled budovy,
aby ladila s okolím, žádné betonové stavby.
Ing. Kohoutová uvedla, že rozšíření má být zařízení pro malou, místní školu. Doporučení, jak
by stavba vypadala, bude určeno dle charakteru.
Zastupitelka Radová uvedla, že žáda o zpracování demografické studie – dát do usnesení.
Starosta projevil souhlas.
Zastupitel Novotný uvedl, že demografická stuide je aktuální. Škola je malá, na tělocvičnu
čeká celá jeho rodina. Nelíbí se mu, že je počítáno s 34 dětmi ve třídě, zda je toto normální,
rád by k tomuto tématu přizval veřejnost.
Zastupitelka Jungwiertová projevila souhlas s vypracováním demografické studie dle návrhu
JUDr. Radové.
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Pan Tůma uvedl, že nepochopil, zda Ing. Kohoutová popisuje metodu design and build.
Upozornil, že k ulici K Vrtilce se nacházejí pozemky, které patří k MČ. Demografická stuide
je potřebná, bez níž by to nešlo.
Zastupitel Řezanka požádal prověřit řádky č. 22 a 26 v uvedeném rozpočtu.
Starosta poděkoval za harmonogram, demografická studie bude aktualizována. Ohledně
dostavby, uvidíme po prvním zasedání, co je možné tak, abychom nehýzdili okolí.
Pan Tůma uvedl, že 34 dětí ve tříde je mnoho. On sám umístil děti do soukromých škol, kde
je 20 dětí, oproti 34, je to extrémní rozdíl. Demografickou studii akutně potřebujeme. Dále
vysvětlil, o jaké pozemky se jedná.
Starosta uvedl, už asi ví, jedná se o pozemky ul. Ladislava Coňka, počítá se s využitím
hasičské zbrojnice, že by byla zakomponována. S těmito pozemky je počítáno.
Dále, pozemky mezi ul. K Vtilce a školou, majitele zná. Jsou slušní, starší, milí, jednalo se
s nimi. Byl i připraven objekt skrz jejich pozemek, byl žádán pronájem, z jejich strany není
zájem. Nechtěji pozemky prodat. Jedná se o velmi slušný pár.
Starosta dle navržených bodů uvedl, že bude dopněno usnesení o navrhované body.
Zastupitelka Jungwiertová navrhla, zda by mohla být vypracována objemová studie. Území
Písenice se rozvíjí, školství by mělo být řešeno na prvním místě. To je její protinávrh.
Starosta uvedl, měly by se srovnat návrhy usnesení. Jeho návrh by se rozšířil o dva body.
Zastupitelka Jungwiertová, navrhla hmotovou studii, rozšíření o druhý stupeň ZŠ. Návrh
usnesení, ukládá Radě zpracovat hmotovou studii.
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu JUDr. Radové, zpracování demografické studie.
Hlasováno: 14-1-1 a návrh na doplnění usnesení byl přijat.
Starosta nechal hlasovat o návrhu paní Jungwiretové, objemová – hmotová studie.
Hlasováno: 6-8-2 a návrh nebyl přijat.
Zastupitel Loukota uvedl technickou otázku, zda paní Jngwiertová přijímá členství v komisi.
Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že ano.
Starosta nechal hlasovat o půvoním znění usnesení, doplněného o návrh JUDr. Radové.
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Hlasováno: 16-0-0
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. bere na vědomí, že MČ Praha Libuš zahajuje přípravu architektonické soutěže o
návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), které budou vypsány v
souladu s ustanovením § 143 až §150 a dále § 65 zákona o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) a Soutěžním řádem ČKA,
2. bere na vědomí Koncept stavebního programu, že MČ Praha Libuš zahajuje přípravu
architektonické soutěže o návrh a navazujícího jednacího - zadání architektonické
soutěže o návrh Dostavba ZŠ s RVJ, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice,
3. bere na vědomí, že členové zastupitelstva mohou své podněty a připomínky
k předloženému Konceptu stavebního programu - zadání uplatnit písemně nejpozději
do 30. 9. 2019,
4. schvaluje složení poroty (závislé i nezávislé části) a expertů dle přílohy, která je
součástí tohoto usnesení,
5. bere na vědomí předpokládané náklady na organizaci architektonické soutěže o návrh
a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění,
6. ukládá Radě MČ Praha-Libuš zajistit aktuální demografickou studii s minimálně
desetiletým výhledem, zejména s ohledem na potřebnou kapacitu základního školství a
předložit tuto demografickou studii zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.
Hlasováno:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 39/2019.

K bodu 3 - Interpelace občanů
Pan Hradecký vznesl dotaz, zda se bude i nadále realizován Infokout, prostor před úřadem.
Zajímal jej důvod zrušení veřejné zakázky. Dále vznesl dotaz na výši daně z nemovistosti.
Starosta uvedl, že prostor před úřadem bude realizovat, hledá se cesta, jak lze realizovat
veřejnou zakázku.
Zastupitel Novotný uvedl, že tak důležitá věc by měla projít jednáním zastupitelstva. Dobrý
hospodář se snaží nejprve ušetřit, poté zvyšuje daně. Udivuje jej postoj pana starosty při
hlasování, neboť TOP 09 je proti zvyšování daní.
Starosta uvedl, poprvé v novodobé historii Prahy byla možnost převrátit princip a dát možnost
městkým částem rozhodnout se sami. MČ byly požádány o vyjádření se buď dopisem
starosty, usnesení Rady, usnesením Zastupitelstva. Jedná se o vyhlášku hl. m. Prahy a stačí se
vyjádřit usnesením Rady MČ. Zasedání zastupitelstva bylo posunuto, potože paní Kohoutová
nemohla přijít minulé pondělí. Dal vedět všem s maximálním předstihem. Co se týká dotazu
výše placení za daň z nemovisti, není jednoduché stanovit, co je ideální. Okolní MČ zvyšují
částku na dvojnásoběk. Každá MČ může jít výš nebo níž. Např.: Praha 12 a naše MČ zvolila
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hodnotu 3,5 násobek, okolní MČ, Kunratice 5x hodnota, Praha 11 – 4,5x hodnota, Zdraslav
5x hodnota. Celkem 33 MČ podpořilo zvýšení hodnoty daně z nemovitosti z 57 MČ.
Rozšíření základní školy nás bude finančně stát nemalé peníze, budeme muset přispět
z rozpočtu, proces bude dlouhý. Další investice, přístavba MŠ K Lukám. Jedná se o částku 20
mil. kč. Příspěvek MČ je 2 mil. kč, 1 mil. Kč byl vyžádán z Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se
uskuteční výsavba metra D, bylo mu řečeno, že MČ nikdo už nepřispěje. Vláda nastavuje
podmínky, od krajů je vyžován finanční příspěvěk. Tyto finance budou použity na dostavbu
ZŠ v Písnici.
p. Melichar, občan MČ uvedl, že jej mrzí, že oni jako Rada vzali na vědomí podněty občanů,
ale víc nic neřeší. Jen odpoví písemně, nic neříkající dopis, např.: situace před Sapou. Nachází
se zde bezdomovci, špatná hygiena, nebezpečí žloutenky a radní opět nic neřeší.
Upozorňoval, že je nutné naistalovat dopravní zrcadlo ul. K Lukám. Nechce nikoho napadat,
ale tohle je arogance. Má starostu rád, osobně s ním několikrát spolupracoval, ale
jednobarevné jednání svádí k takovým závěrům.
Starosta uvedl, dopravní zdrcadlo zamítla MČ Praha 12. Řeší hluk, dostal od občanů dva
podněty, oběma řádně a rozsáhle odpověděl. Hřiště Klokotská, došlo k omezení času užívání
hřiště, opatření ke snížení hluku.
p. Stehlík vznesl dotaz na výši částky, která vyplývá ze zvýšení daně. Finanční rozdíl, který
zvýšení daně MČ přinese. O kolik bylo zvýšeno v Sapě.
Starosta uvedl, že v případě Sapy, došlo ke zvýšení daně 2x násobně. Přesný výpočet, o kolik
bude zvýšen přínos pro MČ, nemá, výpočet je obtížný. Komerčním subjektům blo zvýšeno o
100%, domácnosti 40%, výnos pro MČ cca 60% - 66%.
Zastupitelka Radová upozornila, odpovídá ten, kdo byl tázán. Pan starosta si nemůže stahovat
diskuzi k sobě.
p. Tůma, občan MČ vznesl dotaz na pana Loukotu ohledně zjednosměrnění ul. Na Jezerách.
Proběhla rekonstrukce. Ped 9 lety mu na akci 10 problémů Libuše a Písnice odpovídl pan
Macháček, dnes je ulice po rekontrukci, ale nejsou zde vjezdy, výjezdy, nemožnost parkování.
Vznesl dotaz na pana Loukotu, jaké řešení navrhuje, aby se dalo parkovat v ul. Na Jezerách
pro rezidenty.
Zastupitel Loukota uvedl, že se spolu potkali před měsícem a pan Tůma jej nazval troubou a
hlupákem. Pan Tůma mu zaslal e-mail, který obsahuje pravopisné hrubky a 39 fotek. Akce, o
které hovoří, byla před 10 lety, nebyl tam a dle fotografií, které mu zasalal je vidět jeho
zaparkovaný vůz na několika místech. Tedy parkovat lze. Pokud má dotaz, může podat
podnět na úřad a požádal jej, ať s ním hovoří slušně.
p. Tůma uvedl, že jde opět o podraz, diví se, že může pan Loukota sedět v zastupitelstvu.
V ulici Na Jezerách se parkovat nedá, nazval ho toubou, ano a žádá o písemnou odpověď.
Zastupitel Loukota uvedl, dokud se neomluví, neodpoví.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že osobní auta mají dvě. Jedno auto se zaparkovat dá, druhé
nikoli.
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p. Tůma se mluvil za troubu a žádá o písemnou odpověď.
Zastupitel Loukota uvedl, že nikdo si nemůže vymoci parkovat, kde chce. Parkování je
celopražské, nikdo s tím nic neudělá.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že v ul. Paběnická, která nebyla zahrnuta do rekonstrukce, zde
se s parkovacími místy dělat něco dá. Každá situace má řešení. Žádá starostu, jak bude situaci
řešit. Upozornila, že práce byly provedeny nekvalitně, obrubníky se lámou, bylo předáno paní
Kuryviálové, ta je v pořádku. Ale, pan Borský, vedoucí odboru nereagoval. Ráda by, aby byla
situace vyřešena a vše bylo kvalitní.
p. Tůma upozornil, kde mohla MČ získat více financí, než jen zvýšením daně. Jedná se o
projekt jako je CO2 do ovzduší, dá se spojit opatření. Zajišťuje také Siemens TPC projekt.
Firmy si toto běžně financují a poté jim jdou finance zpět. Zde je pole neorané, dá se ušetřit
tisíce.
Pan Stehlík upozonil na úročení financí MČ a nemuselo by dojít ke zvýšení koeficientu daně.
Zastupitel Loukota uvedl, že MČ si zadala analýzu, a ikdyby MČ dostala 1,5 %, nedosáhla by
na zvýšení finančních toků. Stav se nemění.
p. Stehlík, požádal všechny zastupitele o zamyšlení se nad možností hlukové studie.
Zastupitelka Jungwiertová požádala o zařazení navrhovaného dobu.
K Bodu 4 - Schvalování investic v MČ Praha-Libuš (TISK Z 052)
K tisku uvedla. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš nedostává soustavně informace o podaných
žádostech na financování ani o zahájení výběrového řízení na pořízení nemovitého majetku.
Členové zastupitelstva tak nemají možnost se k investicím v MČ Praha-Libuš vyjádřit, neboť
ani schvalovaná struktura rozpočtu MČ Praha-Libuš neuvádí konkrétní investiční akce v
režimu závazných ukazatelů. Současná úprava poskytuje Radě MČ Praha-Libuš téměř
neomezené pravomoci v oblasti nabývání nemovitých věcí.
Pro zvýšení transparentnosti a efektivního využívání zdrojů MČ Praha-Libuš je nutné
záměry investic a jejich financování předkládat Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš
k projednání.
Městská část by dále měla sestavit střednědobý plán investic (min. na 5 let) bez ohledu na
stávající možnosti financování. Střednědobý plán investic by se měl promítnout do
střednědobého výhledu rozpočtu podle §3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Zastupitelka Tůmová požádala o větší transparentnost, např. v minulosti příspěvky k Fitparku,
MŠ K Lukám, nyní přístavba ZŠ s RVJ. Požádala o větší míru komunikace, je nutné o věci
komunikovat. Dále požádala zajištění lepšího schvalování rozpočtu, lepší vnitřní proces. Není
investiční projekt, o který by zastupitelé viděli, všechny investice v rozpočtu. Je předkládáno
dodatečně, ale ne v čas.
Požádala, aby takové akce MČ jako první procházely zatupitelstvem.
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Zastupitel Macháček uvedl, v rozpočtu MČ nejsou žádné investice, jen rozpočet na opravy, o
investice se musí žádat, prosit. Dávat představy o investicích nelze, nejsme samostatná obec,
to je rozdíl. Uvádět dopředu imaginární částky, kdy nevíme, co dostaneme, je odvážná
myšlenka.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že jen dává na návrh praxi, která funguje z Prahy 4. Navrhuje
jiný systém investic, které budou předkládány zastupitelům ke schválení, procves poběží jako
do teď.
Zastupitel Kadlec uvedl, že bylo vše dobře vysvětleno. Nesouhlasí s tvrzením, že můžeme jen
čekat, kdo nám pošle peníze. Ale, naopak bychom měli plánovat.
Zastupitel Novotný uvedl, investováním obec není vůbec zadlužena. Můžeme si určit, co
budeme chtít. Pokud přijdou na MČ finance, bude to plus.
Pan Stehlík uvedl, plán investic, z hlediska veřejnosti, pokud nikdo do toho moc nevidí,
občané by mohly pomoci. Nabídl spolupráci.
Pan Tůma upozornil, že MČ mohla podat podnět na MHMP do 13. 8. 2019, energetický
management. Žádat by šlo, je důležité mít vizi.
Zastupitelka Jungwiertová požádala o 10 minutovou pauzu.
Dále uvedla, že navrhuje úpravu svého návrhu tisku, pravidla pro schvalování investičních
akcí. Zůstává jen ta jednodušší varianta.
Starosta uvedl, nebrání se tomu, rozumí tomu. Mít investice v pořádku je správné, ale odmítá
úřad zatěžovat byrokracií. Dnes jsme ve fázi, že investice, které má vykonat Magistrát,
děláme my. I rekonstrukci ulic jsme udělali dobře, které měl vykonat Magistrát. Byly
zajištěny i reklamce, vše zajištěno. Můžeme připravit seznam ulic, které se budou opravovat,
chápe, jaké investice se plánují, ale nehodlá zatěžovat úřad.
Zastupitel Novotný uvedl, že nechce zatěžovat administrativu, ale chce být více transparentní
pro širší veřejnost. Tranparentnost je důležitější.
Zastupitel Kadlec uvedl, nemá to být jednorázová akce, bude se potupně doplňovat.
Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že první zpracování bude náročnější, ale poté se bude
aktualizovat.
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení na investiční akce.
Hlasováno: 6-1-9 a návrh nebyl přijat.
Starosta uvedl, že před hodinou psal pan Štajner, s informací, že nedorazí a poděkoval za
diskuzi.

K bodu 5 – Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 041)
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Paní Tamara Scheffelová písemně oznámila záměr převést členství v Bytovém družstvu Libuš
k bytové jednotce A 203, byt č. 3, na paní Renatu Krakešovou.
V přiložených podkladech je čestné prohlášení paní Renaty Krakešové i písemné stanovisko
Bytového družstva Libuš k převodu členských práv.
Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 159/2019 ze dne 24. 6. 2019, Rada
uložila její žádost předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ke schválení.
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 paní Tamary Scheffelové,
nájemce bytu A 203, byt č. 3, na paní Renatu Krakešovou, bytem Wolkerova 761/23, 410 02
Lovosice.
Hlasováno:
Pro: 15
Proti: 0
zržel se: 1 (zastupitelka: Adámková)
a bylo přijato usnesení č. 40/2019.

K bodu 6 - Jmenování člena Školské rady při ZŠ Meteorologická,
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš za zřizovatele (TISK Z 042)


Rada městské části Praha-Libuš svým usnesením č. 167/2019 ze dne 24. 6. 2019 vzala
na vědomí rezignaci Ing. Šárky Fruncové Vlčkové na pozici zástupce zřizovatele
ve školské radě Základní školy Meteorologická ke dni 18. 10. 2019. Týmž usnesením
uložila paní místostarostce pro oblast školství Ing. Lence Koudelkové předložit na jednání
Zastupitelstva městské části Praha-Libuš návrh na jmenování nového člena.



Na základě návrhu kandidáta paní místostarostkou byl připraven tento návrh jmenování
členem školské rady ZŠ Meteorologická Bc. Michala Korbela.



Funkční období členů školských rad je v souladu s § 167, odst. 6 školského zákona
č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3-leté.



Funkční období poslední zástupkyně zřizovatele zvolené na ucelené funkční období bylo
1. 12 2017 - 30. 11. 2020. Nový zástupce či zástupkyně budou zvoleni k dokončení
mandátu.



Je třeba včas jmenovat nového zástupce zřizovatele s účinností od 19. 10. 2019
na období od 19. 10. 2019 až do 30. 11. 2020.

Zastupitelka Koudelková krátce představila. Uvedla, že pan Korbel svou práci vykonává
dobře.

- 14 -

Zastupitelstvo 23. 9. 2019
Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz, zda by nebylo lepší oslovit odborníky. Na škole
není jednoduchá situace. Ohledně situace na škole bylo konáno i mimořádné zasedání
zastupitelstva. Odborník by mohl pomoci situaci stabilizovat.
Zastupitelka Adámková uvedla, že s návrhem nemá problém, jen netušila, že byli oslovovánni
členové zastupitelstva. Kdyby byl nárh na člena školské komise dán veřejně zastupitelům, byl
by větší výběr.
Starosta uvedl, v minulosti bylo ceněno, že členem komise je člen zastupitelstva.
Zastupitelka Jungwiertová uvedla, že ji napadá jméno pana Hřebeckého jako člena školské
komise, návrh.
Zastupitelka Tůmová poděkovala, že pan Korbel situaci ve škole naciťuje.
Zastupitel Korbel uvedl, že ano, v každé třídě v základní škole má svou dceru, bude se snažit
obě strany stmelovat.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. jmenuje za zřizovatele do Školské rady při Základní škole Meteorologická,
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš člena Bc. Michala Korbela s účinností
od 19. 10. 2019,
2. pověřuje místostarostku pro oblast školství Ing. Lenku Koudelkovou podepsáním
jmenování dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Hlasováno:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1 (zastupitelé: Jungwiertová)
a bylo přijato usnesení č. 41/2019.

K bodu 7 – Návrh na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č.
11/2019 rozpočtové opatření č. 39/2019 a č. 12/2019 rozpočtová opatření č.
40/2019 a č. 41/2019 (TISK Z 043)
Podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovým opatřením je i použití nových,
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž
se zvýší celkový objem rozpočtu, Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti
a uskutečňují se povinně. Podle § 11 odst. 3 zmíněného zákona územní samosprávný celek
zveřejní návrh na navýšení rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce
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nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku. Schválená rozpočtová opatření se zveřejňují podle § 11 odst. 4
zmíněného zákona.
1) Změna rozpočtu č. 11/2019
RO č. 39 – Z důvodu zvýšeného zájmu dětí o vzdělávání v přípravné třídě Základní školy
Meteorologické byla naplněna první přípravná třída zřízená v loňském roce až na hranu
kapacity (do 19 dětí). Počet dětí s doporučením umístění do přípravné třídy se postupně
po ukončení zápisu dále zvyšoval. Na základě zkušeností z předchozího roku s dalším
nárůstem zájmu od poloviny srpna do poloviny září (v rámci doporučených vzdělávacích
opatření z pedagogicko-psychologické poradny nebo školou) je avizována možná potřeba
otevření druhé přípravné třídy od září 2019. Během léta 2019 se připravují veškeré podmínky
pro to, aby druhou přípravnou třídu mohla škola v případě potřeby po předchozím projednání
se zřizovatelem otevřít. Přípravné třídy obecně pomáhají zřizovateli řešit zvýšený zájem
o předškolní vzdělávání v MŠ a škole umístění dětí po ukončení zápisů dle doporučení
školního poradenského pracoviště. Výdaje na tuto akci nejsou součástí schváleného rozpočtu
zřizovatele pro rok 2019. Jedná se o navýšení kapacit na základě vývoje naplněnosti přípravné
třídy až po ukončeném zápisu na školní rok 2019/2020. Ještě v květnu byl signalizován stejný
počet dětí v přípravné třídě jako v loňském roce. Vyčíslení požadavků na mzdové prostředky
a navýšení prostředků na provoz (vybavení třídy vhodným nábytkem) bylo předloženo
ředitelem příspěvkové organizace v měsíci červenci 2019 k projednání orgánu zřizovatele.
Nyní je žádáno o navýšení schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 a o jeho
projednání Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš. Jde o navýšení výdajů na platy
a povinné odvody příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická. O tyto výdaje městská část
žádá u MHMP, který disponuje krajskou rezervou prostředků MŠMT a ZŠ Meteorologická
bude případně žádat znovu v říjnu 2019 v rámci dohodovacího řízení k financování škol
z MŠMT. Rozhodnuto bude nejdříve v říjnu 2019. Pokud by městská část, či škola získala
finanční prostředky ze zmíněné rezervy, budou z ní hrazeny výše zmíněné výdaje. Pokud
budou finanční prostředky získány jen částečně, zbývající část dofinancuje MČ Praha-Libuš.
Pokud nebudou finanční prostředky získány z rezervy, bude hradit zřizovatel ze svého
rozpočtu v plné výši.
2) Změna rozpočtu č. 12/2019
RO č. 40 – Poskytnutí neinvestičního transferu spolkům ve výši 120 000,- Kč k 120. výročí
založení SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice.
RO č. 41 – Poskytnutí neinvestičního transferu církvím a náboženským společnostem ve výši
30 000,- Kč na obnovu nástěnných maleb a dveří v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze Kunraticích.
Starosta uvedl, že byl požádán farností z Kunratic o finanční příspěvek. Stí sounáležitost.
Zastupitelka Adámková uvedla, jak jsou v kostele v Kunraticích krásné fresky a dodala
k místu histoii.
p. Melichar, dodal mnoho informaci související s historií, o kterou se léta zajímá a je jeho
koníčkem.

- 16 -

Zastupitelstvo 23. 9. 2019
Zastupitel Novotný vznesl dotaz, proč je SDH Písnice podporováno částkou 120. 000 Kč, už
byla finančně podporována výstavba a vybavení nové hasičské zbrojnice.
Starosta uvedl, je rád za 100 výročí JSDH Písnice, jeden z darů je od zhoovitele spol.
Kyrastav.
Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na opatření č. 39, proč doslo k navýšení neinvestiční akce,
místo dát finance na návratnou výpomoc.
Paní Vajnerová uvedla, tuto změnu připravoval odbor školství, oan jen mechanicky
zpracovala, žádná dotace MČ nepřijde. Peníze jsou určeny na platy, odvody, jen na tři měsíce
z MHMP.
Zastupitelka Tůmová dále upozornila na špatný oddíl, paragraf, proč navrhuje rozpočtové
opatření.
Zastupitel Řezanka uvedl, že by se mělo hlasovat, zda budou zastupitelé pokračovat v
zasedání po 23. 00 hodině, dle jednacího řádu.
Hlasováno: 13-0-3 a v zasedání zastupitelstva bylo pokračováno.
Paní Vajnerová uvedla, že formou daru jim nešlo fiannce dát. Museli být učiněno formou
příspěvku.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že zdrojem je fond rezerv, to je zdroj, ale my hledáme, kam
finance posíláme.
Zastupitelka Radová vznesla dotaz, proč musí být zveřejněno tak dlouho, do 1. 4. 2020.
Paní Vajnerová uvedla, že musí být zveřejněno do roku 2020, do dalšího schváleného
rozpočtu.
Starosta vyhlásil 5 minutovou pauzu.
Po ukočení přestávky pan starosta požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 11/2019, provedenou
rozpočtovým opatřením č. 39/2019 a č. 12/2019 rozpočtová opatření č. 40/2019 a č.
41/2019, které jsou 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 změny rozpočtu
na webových stránkách MČ Praha-Libuš po schválení změn rozpočtu zastupitelstvem,
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b) Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit vyvěšení Oznámení o zveřejnění
změn rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 11/2019 a č. 12/2019 na úřední
desce.
Hlasováno:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1 (zastupitel: Novotný) a bylo přijato usnesení č. 42/2019.

K bodu 8 - Uzavření Kupní smlouvy na plynárenské zařízení s Pražskou
plynárenskou Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s .
U plynárny 500, 145 08 Praha 4 (TISK Z 044)
Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní (příloha č. 1) a
za splnění podmínek uvedených v této smlouvě:
- Realizace nového středotlakého STL plynovodu z PE o vnějším průměru dn 110 v
délce cca 120 m a 1 ks plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 32 v délce
cca 3 m v ulici Hoštická k hasičské zbrojnici Písnice na pozemcích parc. č. 932/3
a parc. č. 932/4 oba v k.ú. Písnice.
- zřízení věcného břemene na celý rozsah stavby předmětného plynárenského zařízení
(dále jen PZ), vč. jejího ochranného pásma (viz příloha č. 6) VB bylo uhrazeno ve výši
7 423,96 Kč
- provedení GP na plynárenské zařízení
- kolaudace plynárenského zařízení
- zahájení odběru plynu v 10/2018 (viz příloha 7.)
předkládáme návrh Kupní smlouvy na prodej výše uvedeného plynárenského zařízení
se společností Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
Částka za prodej PZ byla stanovena ve výši 20 000,- Kč plus DPH 4 200,- Kč celkem
24 200,- Kč splatná k 31. 10. 2019
V průběhu jednání odchod zastupitel Korbel. Počet zastupitelů 15.
Uzavřením této smlouvy zanikají práva a povinnosti ze Smlouvy o provozování
plynárenského zařízení ze dne 3. 7. 2018 (příloha č. 8)
Zastupitel Loukota krátce představil tisk.
Zastupitelka Radová vznesla dotaz na záruky – odstranění vad ze strany zhotovitele. Ve
smlouvě je uvedeno do 3 kalendářních dnů. Zda toto skutečně bude uplatněno dle
smlouvy.
Starosta uvedl, že ano a podmínky prověří.
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na plynárenské zařízení s Pražskou plynárenskou
Distribucí a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s. U plynárny 500, 145 08 Praha
4, IČO: 27403505, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10356 na prodej plynárenského zařízení na pozemcích parc.č.
932/3 a parc.č. 932/4 oba v k.ú. Písnice a to nového středotlakého STL plynovodu
z PE o vnějším průměru dn 110 v délce cca 120 m a 1 ks plynovodní přípojky z PE o
vnějším průměru dn 32 v délce cca 3 m v ulici Hoštická vybudovaný k hasičské
zbrojnici Písnice,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Hlasováno:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 43/2019.

K bodu 9 – Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019,
provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ PrahaLibuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš (TISK
Z 045)
Změny rozpočtu v roce 2019 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. 10/2019 ze dne 21. 1. 2019 Rada
městské části Praha-Libuš schválila změny rozpočtu v období od 18. 06. 2019 do 05. 08.
2019, provedené rozpočtovými opatřeními č. 23/2019 až č. 38/2019 v průběhu měsíců června,
července a srpna 2019. Finanční výbor, tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne
04. 09. 2019.
Starosta uvedl, že materiál je předkládán Radním panem Korbelem, který je v tuto chvíli
nepřítomen.

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. 163/2019 ze dne 24. 06. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro
rok 2019 č. 08/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 23/2019 až č. 28/2019,
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usnesení RMČ č. 178/2019 ze dne 15. 07. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro
rok 2019 č. 09/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 29/2019 až č. 37/2019,
- usnesení RMČ č. 190/2019 ze dne 05. 08. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro
rok 2019 č. 10/2019, provedenou rozpočtovým opatřením č. 38/2019,
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:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (zastupitelka: Tůmová) a bylo přijato usnesení č. 44/2019.

K bodu 10 - Informace o přijatých opatřeních RMČ k investiční akci
„Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 – Libuš“ (TISK Z 046)
ZMČ Praha-Libuš na svém zasedání dne 17. 6. 2019 schválilo usnesení č. 34/2019 o uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s HMP. Smlouva byla
podepsána a finanční prostředky ve výši 10 miliónů byly připsány na účet MČ Praha-Libuš.
Dne 29. 7. 2019 bylo předáno staveniště společnosti Urbiosisto s.r.o. k realizaci díla.
Starosta uvedl, že stavba úspěšně pokračuje, firma postupuje zdárně. Na stavbě se řeší
klasické situace, krádeže a podobně jako jinde. Stavba školky běží velmi dobře.
Zastupitel Kadlec uvedl, že byl z informace o probíhající přístavbě MŠ překvapen,
Finančnímu výboru nebylo nic předloženo. Tyto záležitosti by měly být předklády. Kdyby
tohle věděl dopředu, mohl by si informace dohledat, ale nevěděl nic.

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

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí:
1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s HMP,
2. zápis z předání staveniště ze dne 29. 7. 2019.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová) a bylo přijato usnesení č. 45/2019.

K bodu 11 - Regulace používání plastového nádobí na akcích MČ PrahaLibuš (TISK Z 053)
Zastupitelka Tůmová uvedla k omezení používání plastů na akcích MČ, na přípavu je několik
měsíců. Do budoucna bude potřeba takové opatření přijmout, neboť takové opatření chystá
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také Magistrát hl. m. Prahy. Je připravováno i omezení ze strany Evropské unie. MČ může
mít tímto rozhodnutím náskok a budeme připraveni na to, co přijde. Více se zastupitelé
dočtou v důvodové zprávě.
Zastupitel Makovský uvedl, že neví, co chystá Magistrát, ale do smluv na pronájem na tyto
akce si dávají podmínky. Netuší, na kolik by to ovlivnilo podmínky našich akcí. Není ani
jasný finanční dopad. Je pravda, že Evropská unie chystá omezení užívání plastů, návrh by
měl být schválen do roku 2021. Uvedl, že ne na všech akcích pořádaných je k takovému
opatření zázemí. Počkal by minmálně na vyhlášku Magistrátu, za sebe doporučuje tisk
odložit.
Zastupitelka Adámková uvedla, že se situace řeší na Ministerstvu životního prostředí. Má
pravdu, že Magistrát vyhlášku nevydal, ale snaha o celoplošné snížení používání plastů je
značná. Nerada by takový krok dělala jako poslední, až nám to bude přikázáno. Za sebe, si za
tímto návrhem tisku stojí.
Zastupitelka Radová uvedla, že mnohé MČ toto již provozují, investice se týká nákupu
kelímků, které se vždy vymyjí. Dle jejího názoru investice není tolik nákladná.
Zastupitel Novotný uvedl, řeší se zde otázka, kde hledat peníze. Máme zvýšení daně, finance
budou, nebude čekat jeden, dva roky. Toto opatření mu přijde důležité.
Starosta poděkoval, právě mu byl dodán vzor požadovaného kelímku, dle uvedené informace
je cena 16 Kč bez potisku. Ale, nejprve je potřeba si spočítat, kolik by taková akce MČ stála.
Ze strany předkladatelů je mu vyčítáno, že nejsou připraveny analýzy, ale oni, kteří si zařadili
návrh tisku na program, také žádné zadání nemají. Požádal, aby si šli naproti a dali si přesně
vědět, kolik by nákup umyvatelných kelímků stál. Uvažujeme o tom, že bychom s opatřením
začali díve, než nám bude opatření nařízeno, ale nikdo z pěti navrhovatelů nic nepřipravil.
Zastupitel Novotný uvedl, že ví, kde na to MČ získá finance. Bude větší úročení všech peněz,
které leží na našich účtech. Zdroje na nákup budeme mít.
Zastupitelka Adámková uvedla, že pořizovací hodnota umyvatelného kelímku a klasického se
mnoho neliší.
Zastupitelka Černá uvedla, že problém vidí v hygieně. Raději by podpořila myšlenku, která
jinde funguje, ať si lidé přinesou vlastní nádobí, na ostatních akcích si také nosí svůj vlastní
kelímek, funguje to a patří k dobrému vychování.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že např. Praha 15 tento model provozuje. Ale, to se nevylučuje
s účelem, omezení používání plastů. Pokud by kolegové tisk podpořili, můžeme na modelové
akci do příště připravit, akce jako je např.: Drakiáda.
Starosta uvedl, třeba v Libušském lomu není moc umyvatelné, vratné kelímky proveditelné.
Někde by to ještě šlo, chápe, např.: Drakiáda, ale v lomu by akce byla obtížnější. Chápe,
pokud takovou věc zamázne, bude v časopise U Nás napsáno, že je proti. Ale, ne, záleží mu
na tom, proto tisk řeší i o půlnoci, nemá nic proti tisku. Požádal, aby se všichni snažili najít
střední cestu. Dotační program, společnosti mají často finanční problémy, aby je takový
strikní návrh neodradil, nebo finančně neutopil. Návrh se mu líbí, ale požádal o jemnější
podmínky.
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Zastupitel Kadlec uvedl, že je na obou stranách. Když se akce rozdělí a na určitých akcích
bude místo plastového kelímku papírové nádobí, jako jsou čarodějnice a tam, kde lze, mohou
být použity kelínky, které se budou vracet. Nemusíme čekat na analýzu.
Zastupitelka Černá uvedla, že tyto opatření lze učinit i bez přijetí tisku.
Starosta uvedl, aby se MČ první obrátila na naše partnery, že je zde vůle zastupitelstva, co by
to pro ně znamenalo. Nechce nikomu podrážet nohy, mnozí vykonávají akce zadarmo, často
na akcích tratí. Požádal, nechat udělat zpětnou vazbu, ale rozhodnutí je na předkladatelích.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že tisk bude stažen, bude čekat na realizaci dle slov pana
starosty, do příštího zastupitelstva budou informováni formou samostatného tisku, aby se o
něm dalo hlasovat.
Staženo.

K bodu 12 - Měření hlukové zátěže v Písnici a Libuši (TISK Z 054)
Zastupitel Novotný uvedl, že žádá o meření hluku, aby byli obyvatelé hluku ušetřeni, zejména
od stresu, který to způspobuje. Požádal o zajištění měření, jako bylo provedeno u obcí
Středočeského kraje.
Zastupitel Macháček popsal, jak bylo provedeno měření v roce 2011, byly vytipovány rodinné
domy, které jsou poblíž okruhu, měření probíhalo na šesti místech a výsledek byl v souladu
dle norem. Probíhá tak, že v obytné místnosti, metr před aparaturou byl systém, který
vyhodnocoval, co je hluk z okruhu a co je jiný hluk, který se zde také vyskytuje. Uběhlo 8 let,
situace se možná změnila, ale měření probíhá pořád stejně. Odhad za měření je cca 60 tis za
jedno místo. K měření jsou zapotřebí vhodné klimatické podmínky, bezvětří, nesmí být
mokro, oslovit dotyčné obyvatele v daném místě. Oni, dotyční obyvatele musí pod svým
jménem požádat hygienickou stanici, musí dojít k vytipování míst. Odhaduje, že by to šlo
z jara příštího roku.
Zastupitelka Adámková uvedla, že měřené hluku je složité, ale tomu se nevyhneme. Je možné
žádat a oslovit státní zdravotnický úřad, zadat jako magisterskou práci.
Zastupitel Novotný uvedl, že návrh na měření hluku prodiskutoval s paní Partlovou a
poděkoval za vysvětlení panem Macháčkem. Od roku 2011 se toho změnilo hodně.
Zastupitel Macháček uvedl, pokud probíhá měření, je potřeba odečíst 3 decibely, meřící
technika musí být umístěna na pozemku soukromých vlastníků. Je třeba takové vlastníky
oslovit, přijít na jejich pozemky. Místa by vyhledal, je možné někoho oslovit z dopravní
fakulty.
Zastupitelka Adámková požádala o hledání možností, na Libuši je hluk i o víkendu. Možná by
pomohla i vyhláška MČ. Většina MČ svou vyhlášku má.
Starosta vznesl dotaz, zda chtěji usnesení, kde by mělo probíhat měření.
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Zastupitel Macháček uvedl, paní Partlová, měla meření hluku skutečně po zprovoznění
okruhu na starosti. Dohlížela, co se tam měří, nenechá se opít rohlíkem, opravdu na to dohlíží,
ale pokud se nezmení metodika, vidí to velmi špatně.
Starosta nechal přečíst návrh upraveného usnesení, kde bylo doplněno, že měření bude
probíhat zejména ve staré Písnici a Libuši, to tam zůstane.

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:
prověřit možnosti změření úrovně hluku, zejména ve staré Písnici a v Libuši a předložit
návrhy na zasedání Zastupitelstva.

Hlasováno:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 46/2019.

K bodu 13 - Návrh na revokaci usnesení (TISK Z 055)
Zastupitel Novotný požádal starostu, zda by mohl na velké Praze sehnat podporu na revokaci
usnesení. Učiliště má tradici, mělo by se bojovat.
Zastupitelka Adámková uvedla příklad, kdy dítě vystuduje první ročník, škola se zruší, rodiče
jsou znechuceni a dají dítě na inou školu. Nechtějí, aby jejich dítě cestovalo na Černý most,
Magistrát měl nedostatečné informace.
Starosta poděkoval zastupitelům, kteří na toto téma v předešlém zasedání dlouze debatovali,
pomohli složit usnesení. Pan Radní Šimral, jsi byl svým návrhem tak jistý, že i on sám měl
problém mu situaci vysvětlit. Hovořil s ním, názor pana Šimrala je opačný. V diskuzi hovořil
proti sloučení. Teď je na něj tlačeno, aby na Magistrátu zařídil zrušení usnesení o sloučení
učiliště. Zaráží jej jediná věc, v pedloženém tisku se hovoří v pluralu, my bychom měli, ale
ted v usnesení nařizují pouze Koubek má něco udělat jako Magistrátní zastupitel. Je to stejné,
jako by zastupitelé něco nařídili třeba paní zastupitelce Adámkové, aby jako senátorka něco
vykonala v poslanecké sněmovně, že ji zavazujeme. Tohle je cesta do pekel, mrzí jej, že nebyl
osloven dříve. Pan Novotný jej osočuje na facebooku a v časopise U Nás, ale co pro to udělá
on sám.
Zastupitelka Adámková uvedla, že se jí nelíbí, když si ji vzal starosta do úst. Tisku se
věnovala, s Magistrátem jednala, jednala s lidmi ze školství, vede diskuzi směrem k němu,
usnesení je formulační, k návrhu. Měl by říci, co lze udělat a co ne.
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Zastupitel Novotný uvedl, většina zastupitelů mu na zasedání 17. 6. 2019 svůj názor zdělila.
On má mandát zastupitele hl. m. Prahy, v politice má zkušenosti, proto jej požádal, lidé ho do
funkce Magistrátního zastupitele zvolili.
Zastupitel Loukota uvedl, že je nesmysl, aby zastupitelstvo někomu něco ukládalo, to je
absurdní. Absurdní někoho úkolovat.
Starosta uvedl, komunikoval s paní Řepáskovou na zastupitelstvu hl. m. Prahy. Cesta by byla,
ale kdyby nebyl sám. Situace jej trápí, požádal, aby se navrhovatelé tisku zamysleli a šli
podpořit učiliště s ním.
Zastupitelka Adámková uvedla, že počítala s pomocí i minule, ale nikdo ji nepozval. Pokud
bude možné, s pomocí počítá.
Zastupitel Novotný, požádal o pár minut. Nelíbí se mu jeho reakce, tenkrát na jednání
zastupitelstva hl. m. Prahy byli proti. Starosta zde vytahuje příspěvky z facebooku a dávat to
do důvodové zprávy, není věc, kterou by se měl ohánět. Ohledně navrhovaného bodu č. 5
z jeho strany, se toho nebojí, na podporu přijde. Starosta na něj něco zde háže, ale on si to
může osvojit a mohou jít společně zkusit bránit učiliště.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že tenkrát na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy, se také snažila,
ale nikdo ji neoslovil. Bude ráda, pokud se spojenými silami bude moct pomoci k zachování
učiliště. Tenkrát nemohla čekat do tří hodin do rána, jako členka školské rady se snažila. Ale,
tohle není ztracená věc.
p. Melichar uvedl, že je schopen propojit se s občany a pomoci.
Zastupitelka Radová uvedla, je problém vyzvat soukromou osobu. Z původního návrhu je
zřetelné, co by měl jako starosta učinit.
Starosta uvedl, není to o tom, kdo koho kritizuje na sociálních sítích. Děje se to tak, že
vystupuje pan Dolínek s návrhem, návrh z titutlu zastupitele je úplně neprůchozí. Myslel to
tak, že by paní Adámková z titulu poslankyně dala návrh, ot má jinou váhu. Oni všichni s ní
společně požádají, byl by rád, aby tam zaznělo slovo MY. My všichni. Chybí mu v usnesení
díl odpovědnosti.
Zastupitelka Adámková uvedla, že návrh usnesení lze přeformulovat. Pokud bude jeho vůle,
ráda jej přijde podpořit.
Dále bylo hovořeno o doplňujících změnách znění usnesení a vzájemného vysvětlení návrhu
změn a doplnění.
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. bere na vědomí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 21. 6.
2019 rozhodlo i přes nesouhlas Zastupitelstva městské části Praha-Libuš o sloučení
SOU potravinářského v Písnici se SOU gastronomie a podnikání na Praze 14,
2. bere na vědomí, že starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek na jednání Zastupitelstva
hlavního města Prahy seznámil zastupitele hlavního města s nesouhlasným usnesením
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš s tímto sloučením a v diskuzi vystoupil proti tomuto
sloučení, ale ke sloučení zmíněných dvou škol s účinností od 1. 7. 2019 přesto došlo,
3. bere na vědomí, že starosta MČ Praha-Libuš a současně zastupitel HMP hlasoval
proti sloučení těchto dvou škol,
4. vyzývá zastupitele MČ Praha-Libuš Petra Novotného, aby na zasedání Zastupitelstva
hlavního města Prahy vystoupil s návrhem na revokaci usnesení č. 8/112 ze dne 21. 6.
2019 o sloučení SOU potravinářského v Písnici se SOU gastronomie a podnikání na
Praze 14,
5. vyzývá zastupitelku MČ Praha-Libuš MUDr. Věru Adámkovou, CSc., aby využila
svého přednostního právo poslankyně Parlamentu ČR a vystoupila na zasedání
Zastupitelstva hlavního města Prahy proti sloučení SOU potravinářského v Písnici
s SOU gastronomie a podnikání na Praze 14.
Hlasováno:
Pro: 9
Proti: 1 (zastupitelka: Radová)
Zdržel se: 5 (zastupitelé: Tůmová, Novotný, Kadlec, Jungwiertová, Adámková) a bylo
přijato usnesení č. 47/2019.

K bodu 14 - Návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemky parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1
vše v k.ú. Libuš (TISK Z 047)
Odchod zastupitelka Radová. Počet zastupitelů 14.
Městská část Praha-Libuš obdržela dne 28. 6. 2019 návrh na pořízení změny územního plánu
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše v k. ú.
Libuš. Žadatel předkládá plánované řešení výstavby kolem budoucího výstupu z metra Libuš.
Konkrétně
se
dle
žadatele
jedná
o:
- změnu kódu míry využití SV-B na SV-F. HPP návrh 6547 m2.
- změnu kódu míry využití OV-B na OV-E. HPP návrh 4087 m2.
- změnu kódu míry využití OV-C na OV-D. HPP návrh 5516 m2.
- přesunutí hranice „historického jádra bývalých samostatných obcí“.
Dle žadatele jim známé podklady předurčují pozemky na budoucí stanici metra Libuš
k intenzivnější zástavbě, než jaká je navržená současným územním plánem.
Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 26. 7. 2019 k návrhu na pořízení změny ÚP
na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše v k. ú. Libuš.
Usnesení: Nesouhlasí, v současné době probíhá realizace územní studie “Libuš, Kamýk“,
která řeší výškovou hladinu zástavby v tomto území.
Hlasování: 7 - 0 - 0
Stanovisko RMČ ze dne 5. 8. 2019
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Usnesení: 1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o.,
Londýnská 4, 120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše v k.ú. Libuš
– změna kódu míry využití SV-B na SV-F, změna kódu míry využití OV-B na OV-E, změna
kódu míry využití OV-C na OV-D a přesunutí hranice „historického jádra bývalých
samostatných obcí“. V současné době je na toto území pořizována územní studie, která dosud
nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské části k připomínkování. Návrh
územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost změn územního plánu dohodou na
směně pozemků mezi soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické,
aby případné změny, které vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné
ucelené žádosti, a nikoliv po částech.
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení územní
studie.
Hlasování: 3 - 0 – 0
Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení
návrhu usnesení.

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4, 120
00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 286/2, 4/5, 286/3 a 286/1 vše
v k.ú. Libuš – změna kódu míry využití SV-B na SV-F, změna kódu míry využití OVB na OV-E, změna kódu míry využití OV-C na OV-D a přesunutí hranice
„historického jádra bývalých samostatných obcí“. V současné době je na toto území
pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti
a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat
podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými
vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které
vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv
po částech,
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení
územní studie.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 48/2019.

K bodu 15 - Návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na
pozemky parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše v k.ú. Libuš (TISK Z 048)
Městská část Praha-Libuš obdržela dne 28. 6. 2019 návrh na pořízení změny územního plánu
na pozemcích parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše v k. ú. Libuš. Žadatel chce změnit z důvodu
záměru o vytvoření multifunkčního centra jižně od prodloužené ulice K Jezírku plochu ZP na
OV-E. Dále chce změnit funkční profil DU tak, aby byl stejně široký, jako je v části ulice
K Jezírku. Prodloužená ulice K Jezírku by měla sloužit podle podkladů především pro pěší.
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Dle žadatele všechny známé podklady k plánované budoucí stanici metra D předurčují
pozemky k intenzivnější zástavbě než je ta, která je navržená současným územním plánem,
jenž údajně neodpovídá moderním potřebám města v této části. Pro plochy parku jsou podle
žadatele vhodnější plochy s vyšším biologickým potenciálem, které uvádí v průvodní zprávě
přiložené k žádosti.
Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 26. 7. 2019 k návrhu na pořízení změny ÚP
na pozemcích parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše v k. ú. Libuš.
Usnesení: Nesouhlasí, v současné době probíhá realizace územní studie “Libuš, Kamýk“,
která řeší výškovou hladinu zástavby v tomto území.
Hlasování: 7 - 0 - 0
Stanovisko RMČ ze dne 5. 8. 2019
Usnesení: 1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o.,
Londýnská 4, 120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na
pozemcích parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše v k.ú. Libuš ze ZP na OV-E, a dále změna profilu
funkční plochy DU, zúžení do stejného profilu jako je v části ulice K Jezírku. V současné
době je na toto území pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě
předložena veřejnosti a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude
předpokládat podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi
soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny,
které vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv
po částech.
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení územní
studie.
Hlasování: 3 - 0 – 0
Zastupitel Macháček uvedl, že bylo požádáno o předložení územní studie pro Libuš, žadatelé
chtějí navýšení koeficientu, ale zda to tak skutečně bude, se uvidí. Podle toho, až nám druhá
strana záměr představí. Nyní je návrh předčasný.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že s postupem souhlasí, jen upozornila, že je zde dvojí metr a to
se jí nelíbí.

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

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti AZUCHA s.r.o., Londýnská 4,
120 00, Praha 2, IČO: 27595773 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy
zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 873/82, 4/5 a 286/1 vše v k.ú. Libuš ze ZP
na OV-E, a dále změna profilu funkční plochy DU, zúžení do stejného profilu jako je v
části ulice K Jezírku. V současné době je na toto území pořizována územní studie,
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která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské části
k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost změn
územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky pozemku a
Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které vyplynou z pořízené
územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv po částech,
2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení
územní studie.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 49/2019.

K bodu 16 - Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ PrahaLibuš (TISK Z 049)
MČ Praha-Libuš vykonává v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
samostatnou působnost mj. v rámci vytváření strategie rozvoje městské části. Při
respektování soukromého vlastnictví, právních předpisů a platné územně plánovací
dokumentace, usiluje MČ Praha-Libuš o rozvoj zohledňující potřeby občanů městské části
zejm. v oblasti předškolního a školního vzdělávání, infastruktury, dopravy, zdravotnictví,
veřejné zeleně, sportu, kultury a dalších. Tyto požadavky limitují možnosti a parametry
výstavby na území MČ Praha-Libuš a kladou určité nároky na developerské projekty a
výstavbu na území MČ Praha-Libuš.
Pro MČ Praha-Libuš vykonává přenesenou působnost obecného stavebního úřadu Městská
část Praha 12. V rámci výstavby na katastrálních územích Libuš a Písnice je MČ PrahaLibuš vždy účastníkem územního řízení, může se však rovněž účastnit stavebního řízení,
pokud je např. vlastníkem sousedního pozemku, případně se může řízení před stavebním
úřadem účastnit jako vlastník či provozovatel veřejné infrastruktury, na niž se stavba
napojuje.
V posledních letech – i v souvislosti s plánovanou výstavbou metra linky D – zaznamenala
MČ Praha-Libuš rostoucí zájem o výstavbu v lokalitě MČ Praha-Libuš, s níž jsou nezbytně
spojeny výdaje na zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol, požadavky
na veřejná prostranství, veřejnou zeleň, sportoviště, kulturní zázemí, rozvoj komunikací
v území a budování další občanské vybavenosti. V zájmu všestranného rozvoje svého
území a uspokojování potřeb svých občanů stanovuje MČ Praha-Libuš Zásady finanční
spoluúčasti na rozvoji MČ Praha-Libuš (dále jen „Zásady“).
Ze Zásad jednoznačně plyne, že jde o dobrovolné rozhodnutí každého jednotlivého
investora přispět na rozvoj infrastruktury MČ Praha-Libuš. Tyto Zásady vycházejí
z premisy, že městská část ve spolupráci s občany je nejlépe schopna definovat své
rozvojové potřeby, co v které lokalitě a oblasti veřejné správy chybí a co pomůže občanům
městské části ve zlepšení životních podmínek.
Navrhované Zásady definují v obecné rovině jednotné a transparentní podmínky pro
jednání s investory, přičemž konkrétní záměry a na ně navazující smluvní ujednání budou
probíhat standartním procesem projednávání v orgánech MČ. Uzavřením smluvního
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vztahu dle navrhovaných Zásad nevzniká investorům jakákoliv výhoda či jistota výsledku
při projednávání záměru v příslušném územním řízení.
Zastupitelka Tůmová uvedla, že za tři měsíce nepřišla vlastní verzí o delší čas a počkáme
si, co nám Rada MČ předloží.
Starosta uvedl, podle e-mailu by měl workshop proběhnout 7. nebo 21. října. Pošle všem email s možným termínem.
Zastupitelka Tůmová uvdla, že bude ráda, pokud MČ s návrhem přijde a na příští jednání
Rada předloží vlastní materiál.
Starosta uvedl, že by začal neprve s workshopem. Uvedl, že tisk stahuje.
Staženo.

K bodu 17 - Ustanovení politika projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní
Agenda 21 (TISK Z 050)

Na konci roku 2005 byla zahájena realizace projektu Zdravá Libuš a Písnice, ve kterém jsou
uplatňována kritéria místní Agendy 21 s principy udržitelného rozvoje.
Politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 byl v minulém volebním
období starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek. Vzhledem k novému složení Zastupitelstva MČ
Praha-Libuš po komunálních volbách v roce 2018 je nutné politika projektu znovu oficiálně
ustanovit.
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 starostu MČ PrahaLibuš Mgr. Jiřího Koubka.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 50/2019.

K bodu 18 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 3. 6. 2019 do
8. 8. 2019 (TISK Z 051)
Zastupitelka Jungwiertová požádaal, zda by mohla dostávat informace s menším odstupem,
jednací řád Rady není.
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Starosta uvedl, Rada MČ se schází operativně, i ráno, často se jedná do večera.

Zastupitelka Tůmová vznesla dotaz na zvýšení kapacity žáků z 32 na 34.

Zastupitelka Koudelková podala vyjádření.

Zastupitelka Jungwiertová vznesla dotaz na přípravné třídy pro děti.

Zastupitelka Koudleková podala vysvětlení.

Zastupitel Kadlec vznesl dotaz na usnesení č. 185/2019 – InfoKout.

Zastupitel Loukota uvedl, že se jedná o malou zakázku, nikdo se nepřihlásil. Bude řešeno.

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

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 3. 6. 2019 do 8. 8. 2019.

Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0 a bylo přijato usnesení č. 51/2019.

K bodu 19 – Různé
Zastupitel Kadlec požádal o úpravu dvora č.p. 1 (doplnit kamení, štěrk), současně s tím
požádal o vysvětlení, zda bude upravena plocha před úřadem a úřední deskou.
Zastupitel Loukota uvedl, že došlo k úpravě parkoviště a poslední kout, který zde zbyl je
okolo úřední desky, tento kout je nevzhledný. Hledá se řešení, poté bude opětovně zveřejněna
výzva.
p. Melichar pozvat všechny na veřejnou historickou besedu, která se koná v MČ PrahaKunratice dne 12. 11. 2019.
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Starosta uvedl, že je vypracován návrh na dopravní řešení K Lukám, bude uskutečněno
veřejné setkání. Jsou vyprojektovány dva stavební prahy.
Zastupitelka Adámková požádala ještě o jeden přechod K Lukám.
Zastupitelka Jungwiertová uvedla, dne 21. 1. 2019 zastupitelstvo uložilo Radě informovat
zastupitele na téma strategický plán. Od té doby nebyl bod různé, kde na toto mohla
upozornit.
Zastupitelka Tůmová uvedla, dne 21. 1. 2019 bylo přijato usnesení o transparentnosti, že bude
připravena zpráva o plnění rozpočtu. Doposud nebylo předloženo nic. V usnesení jsou
vyjmenovány i další body, také se připomíná po třičtvrtě roku.
Vznesla dotaz na paní Koudelkovou, děti z MŠ Mezi Domy chodí cvičit do Sokolovny, ale
ostatní děti ne. Děti za sokolovnu, ale musí platit.
Starosta informoval, že nejbližší termín Metropolitního plánu je 28. 11. 2019.
Zastupitelka Koudelková uvedla, že se jedná o volbu paní ředitelky, zda půjdou cvičit do
Sokolovny.
Zastupitel Novotný k transparentnosti, poděkoval za on-line nahrávání, ale požádal o možnost
ukládání přímého přenosu ze zasedání.
Zastupitelka Jungwiertová požádala o častější zasedání zastupitelstva. Z její strany taková
dlouhá jednání nejsou únosná.
Starosta informoval, ul. Mílová bylo předáno staveniště, budou dva přechody pro chodce ul.
Novodvorská, proběhlo otevírání obálek výběrového řízení rekonstrukce ul. K vrtilce. Nyní
probíhá druhé kolo. V sobotu 28. 9. 2019 proběhne velká oslavala 120. výročí JSDH Písnice.
Všichni jsou zváni a poděkoval zastupitelům za spolupráci.

K bodu 20 – Závěr
V 2.35 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za
účast.
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