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

programu. 

 

Pan starosta zahájil 1. zasedání zastupitelstva v roce 2020 v 18.10 hodin. 

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

v tento čas bylo přítomno 12 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z 25. 11. 2019 byly zastupitelkou Tůmovou vzneseny 

námitky.  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: zastupitelka Radová, zastupitel Korbel, zastupitelka Adámková, omluveni 

z pozdějšího příchodu zastupitel Řezanka a zastupitel Makovský 

 

Nepřítomni: --- 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitele Štajnera, zastupitele Kadlece, oba projevili 

souhlas.    

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Do návrhové komise požádal zastupitelku Černou, zastupitele Štancla a zastupitele Franka. 

Všichni projevili souhlas.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Pan starosta uvedl, že z dnešního jednání bude pořízen stenozáznam, proto je nutné hovořit na 

mikrofon a před každým vystoupením uvést své jméno. 

 

Příchod zastupitel Makovský – 18.20 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Příchod zastupitel Řezanka – 18.21 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

Pan starosta požádal o zařazení TISKU Z 007 – Stanovení výše odměn členům zastupitelstva, 

předsedům komisí a výborů, neuvolněným členům zastupitelstva, který by byl bodem č. 7 

v programu jednání. 

 

Hlasováno: 14-0-0 a bod byl schválen. 

 

Zastupitel Novotný požádal o zařazení TISKU – Návrh lepšího zúročení volných peněžních 

prostředků a správy aktiv, který by byl bodem č. 8 v programu jednání. 

 

Hlasováno: 13-1-0 a bod byl schválen. 

 

Z důvodu přítomnosti zástupců BD Libuš požádal o předřazení bodu č. 5 před bod č. 4. 

 

Hlasováno: 14-0-0 a bod byl předřazen. 
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Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto 

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Představení studie Domova seniorů v Písnici   

3. Interpelace občanů 

4. Kupní smlouva na prodej pozemků BD Libuš 

5. Dotační program 2020                           

6. Užší jednofázová architektonická soutěž o návrh - Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze - 

Písnici (dostavba budovy základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40/3, 142 

00 Praha 4 – Písnice) 

7. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva, předsedům komisí a výborů, neuvolněným 

členům zastupitelstva 

8. Návrh lepšího zúročení volných peněžních prostředků a správy aktiv 

9. Jmenování tajemnice Finančního výboru                                                        

10. Zpráva o činnosti Rady 

11. Různé 

12. Závěr 

 

Hlasováno: 14-0-0 a program byl schválen. 

 

 

 

K bodu 2 - Studie „Výstavba domova seniorů Písnice na pozemku parc. č. 958/1, k.ú. 

Písnice“ předloženou investorem BXF Písnice, a.s., IČ: 24232653, se sídlem V Celnici 

1031/4, 110 00 Praha 1 (TISK Z 001) 

Na MČ byla předložena studie na stavbu Domova senioru na pozemku parc.č. 958/1 v k.ú. 

Písnice. Záměr výstavby (studii) zpracoval Ing. arch. Snášel – Livingstav s.r.o., Sovine 23, 

Brno v souladu se stávajícím Územním plánem hl. m. Prahy při respektování „ ÚS Okolí 

budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice“ pořizované IPR Praha. Dále pak byly při 

návrhu využití území respektovány možnosti dopravního a technického připojení stavby i 

s ohledem na budoucí rozvoj lokality mezi ul. Hoštická - Libušská. 

Jedná se o objekt o 4 NP z toho 4. ustupující. Studie se zabývá návrhem realizace domova se 

zvláštním režimem pro osoby neschopné samostatného pohybu, v části stavby návrhem 

jednotlivých bytových jednotek pro bydlení s nižším stupněm dopomoci, dále v části 

s provozem služeb včetně ordinace lékaře. V návrhu je navržen i provoz dětské skupiny 

nejenom pro zaměstnance domova, ale i pro obyvatele MČ. 

Jedná se o uzavřený areál, v 1PP je umístěno 39 PS a technické zázemí objektu. 

Celkem je navrženo 47 PS z toho 3 invalidní, 8 PS je navrženo venku u hlavního vstupu do 

objektu 

Studie počítá s dopravním napojením od obytné části ulicí Hoštická.  

Na pozemcích parc. č. 932/4 – ostatní komunikace a parc.č. 934/27-orná půda, oba v k.ú. 

Písnice ve svěřené správě MČ Praha navrhuje stavbu komunikace  

 

ÚP: funkční plocha VV-veřejná vybavenost 

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. 

zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, 
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záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení 

všeho druhu. Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně 

zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče  

s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení. 

 

Domov seniorů bude provozovat společnost BeneVita, jejímž ředitelem je pan Jiří 

Dušek, který byl jedním ze zakladatelů a provozovatelů nestátních domovů pro seniory 

v České republice. V letech 2009-2017 rozvíjel a řídil síť domovů pro seniory Anavita. V této 

síti postupně otevíral a provozoval domovy: DS Šanov, DS Praha Vysočany, DS Kréta 

Terezín, DS Modřice u Brna, DS OLOMOUC, DS Jablonec nad Nisou, DS Plzeň, DS 

Komárov a DS Praha Slivenec. V roce 2017 byla společnost Anavita prodána 

nejvýznamnějšímu evropskému poskytovateli sociálních služeb, rakouské společnosti 

Senecura, která je součástí francouzské společnosti ORPEA. V období před prodejem řídil 

domovy s celkovou kapacitou 1.100 klientů a celkem 700 zaměstnanců.  

 

Pan starosta zahájil rozpravu. Přivítal zástupce investora pana Horníka a Duška.  

Proběhla prezentace projektu. 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: starosta, Tůmová, Jungwiertová, Černá, Štancl, 

Novotný, Koudelková, Loukota. 

Po proběhlé diskuzi požádala zastupitelka Tůmová o přestávku na zpracování návrhu na 

doplnění usnesení. 

Přestávka – 19.20 hodin – 19.35 hodin. 

Po přestávce zastupitelka Tůmová navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí studii Domova seniorů Písnice na pozemku parc.č.958/1 v k.ú. Písnice 

zpracovanou Ing. arch. Snášelem – Livingstav, s,r.o. Sovine 23, Brno v 12/2019 pro investora 

BXF Písnice a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha                                                                                              

2. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš, aby s investorem a provozovatelem smluvně zajistil, že 

v rámci zařízení bude vyhrazena kapacita minimálně 30 míst pro seniory MČ Praha-Libuš za 

cenu stanovenou zákonem o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů bez nutnosti 

čerpat návazné, resp. fakultativní služby 

 

2. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení s následujícími 

úpravami: 

 

 snížit kapacitu zařízení na 60 % klientů navrhovaného stavu, 

 odklonit výstavbu od hranic přírodní památky vzhledem k ochranné zóně přírodní 

památky Modřanská rokle. 

 

Hlasováno: 4-10-0 a návrh nebyl přijat. 

 

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 studii Domova seniorů Písnice na pozemku parc.č. 958/1 v k.ú. 

Písnice, zpracovanou Ing. arch. Snášelem – Livingstav, s.r.o., Sovine 23, Brno 

v 12/2019, pro investora BXF Písnice, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha,  

2. požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace k projednání. 

  

Hlasováno:  

Pro: 10 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 4 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný)  

a bylo přijato usnesení č. 1/2020. 

 

 

K bodu 3 – Interpelace občanů  

 

Žádný z přítomných občanů se o slovo nepřihlásil. 

 

 

K bodu 4 - Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků Bytovému družstvu Libuš 

(TISK R 003) 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo svým usnesením č. 34/2018 ze dne 12. 9. 2018 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Bytovým družstvem Libuš na prodej pozemků 

parc. č. 8/1- zastavěná plocha – o výměře 1.699 m
2
, pozemek parc.č. 10/1 – zahrada –             

o výměře 343 m
2
 a pozemku parc.č. 12 – ostatní plocha – o výměře 1127 m

2. 
Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce a webových stránkách od 4. 7. 2018 do 20. 7. 2018. 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předkládán ke schválení návrh Kupní smlouvy na prodej 

výše citovaných pozemků za cenu schválenou usnesením ZMČ Praha-Libuš č. 33/2018 ze dne 

12. 9. 2018 ve výši 7.922.500,- Kč. 

 

Předkladatel tisku pan starosta představil jednotlivé přílohy a jejich souvislost s dříve 

schválenými usneseními. 

 

 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: starosta, Jungwiertová, Loukota, Novotný, Tůmová 

předseda BD pan Kozák  

 

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

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m
2
 

definovaný GP č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o výměře 1127 m
2
 definovaný GP č. 

1666-108/2016, parc. č. 8/1 o výměře 1699 m
2
 všechny v k. ú. Libuš Bytovému 

družstvu Libuš, Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26452677 podle 

Smlouvy o budoucí smlouvě kupní schválenou usnesením Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš č. 34/2018 ze dne 12. 9. 2018 uzavřené dne 22. 5. 2019,  

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

součástí tohoto usnesení. 
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Hlasováno: 

Pro: 8 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Štancl, Frank, Loukota, Macháček, Koudelková, 

Makovský) 

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

Zdržel se: 3 (zastupitelé: Černá, Štajner, Kadlec)  

a usnesení nebylo přijato.  

 

K bodu 5 – Návrh Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování 

programových dotací (TISK Z 002) 

 Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán návrh Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš pro rok 2020 ve stejné struktuře jako v roce 2019.  

 Do návrhu byly zapracovány drobné úpravy na základě zkušeností z roku 2019.  

 Jedním z nich je úprava alokací mezi oblastmi č. 2, 3 a 5, přičemž každá oblast 

umožní efektivně využít prostředky Dotačního programu a přitom realizovat širokou 

škálu aktivit.  

 Dotační program obsahuje pět programů (oblast realizace projektu MA21, sportu, 

kultury a volného času, sociálních služeb, dlouhodobé sportovní přípravy dětí 

a mládeže a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených 

příspěvkových organizacích/školách). 

 Celkový objem finančních prostředků navrhovaného Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš pro rok 2020 v závislosti na schváleném rozpočtu městské části 

Praha-Libuš pro rok 2020 činí maximálně 1. 080.000,- Kč.   

 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: Kadlec, Makovský, Koudelková, Novotný, 

Jungwiertová, Tůmová, Frank, Macháček, Loukota, vedoucí OSŠ Fruncová 

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

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování 

programových dotací s alokací maximální částky 1.080.000,- Kč v závislosti na 

schválení rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2020 viz příloha č. 1 tohoto 

usnesení v následujících oblastech:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21      

s alokací 60.000,- Kč, 

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

činnosti s alokací 400.000,- Kč, 

- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 110.000,- Kč, 
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- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací 440.000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70.000,- Kč, 

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

rok 2020 za těchto podmínek: 

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2020, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2020 se podávají do Odboru kancelář 

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

Libuš v termínu od 23. 3. 2020 do 7. 4. 2020 do 14:00 hodin v úředních hodinách, 

blíže viz Dotační program,  

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

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

příloh, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2020 budou hodnoceny na základě 

podmínek a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2020 

na poskytování programových dotací,  

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

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 14. 5. 2020,  

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

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

příloha E k příloze č. 1 tohoto usnesení, 

4. jmenuje Komisi pro otevírání obálek, Komise a členy pro jednotlivé oblasti Dotačního 

programu na MČ Praha-Libuš na rok 2020 na poskytování programových dotací viz 

Příloha č. 2 usnesení, 

5. ukládá:  

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

Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ 

Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 20. 2. 2020, 

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

bodu 4. tohoto usnesení, 

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

Přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

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

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace         

z Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2020. 

 

Hlasováno:  

Pro: 10 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 4 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný)  

a bylo přijato usnesení č. 2/2020. 
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K bodu 6 – Užší jednofázová architektonická soutěž o návrh - Rekonstrukce a přístavba 

ZŠ v Praze Písnici (dostavba budovy základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. 

Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice) (TISK Z 004) 

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. 

ZMČ schválilo na svém zasedání 9. 12. 2019 svým usnesením č. 68/2019 návrh soutěžních 

podmínek a stavební program, včetně návrhu smlouvy o dílo a předpokládaných nákladů na 

soutěž.  

Rada MČ na svém zasedání 20. 12. 2019 schválila upravené podklady dle připomínek České 

komory architektů a dne 27. 12. 2019 ÚMČ Praha-Libuš zveřejnil na profilu zadavatele 

veřejnou zakázku REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 

PÍSNICI, druh zakázky užší soutěž o návrh s termínem podání žádosti o účast v soutěži a 

návrhem svého portfolia do 27. 1. 2020. 

Účelem a posláním užší soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu 

soutěže, které splní požadavky zadavatele, a vybrat účastníka (účastníky), s nimiž bude 

zadavatel jednat o zadání následné zakázky specifikované těmito soutěžními podmínkami      

v „JŘBU“ v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ. 

Žádost o účast v užší soutěži o návrh mohl podat neomezený počet účastníků, kteří v souladu 

se soutěžními podmínkami měli doložit splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím 

čestných prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti. Pro doložení technické 

kvalifikace zájemci předložili portfolio s referenčními pracemi. Portfolio mělo obsahovat 

minimálně tři realizované stavby vysoké urbanisticko-architektonické a dispoziční kvality,     

z toho minimálně jedna stavba byla realizována v rozpočtovaných stavebních nákladech 40 

mil. Kč + DPH. U dvou realizovaných staveb měly být uvedeny rozpočtované stavební 

náklady dle DPS, vysoutěžená cena při výběru zhotovitele a výsledná skutečná cena (vše bez 

DPH). 

V termínu do 12.00 hodin 27. 1. 2020 bylo podáno 32 žádostí o účast v užší soutěži o návrh.  

Všechny žádosti o účast byly přezkoušeny 28. 1. 2020 a následně je 29. 1. 2020 posoudila 

porota, v níž převažovali nezávislí odborníci. Členy poroty a experty schválilo Zastupitelstvo 

MČ Praha-Libuš (dne 23. 9. 2019 usnesení ZMČ č. 39/2019) 

 

Porota konstatovala, že všichni uchazeči splnili základní, profesní a technickou kvalifikaci. 

Po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých 32 doručených žádostí o účast se porota shodla, že 

byla soutěž obeslána portfolii s vysokou úrovní předložených prací.  

Hodnotícím kritériem při snižování počtu účastníků a posuzování portfolií byla v souladu se 

soutěžními podmínkami míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace 

prostřednictvím referenčních staveb - porota u předložených prací hodnotila celkovou 

urbanisticko-architektonickou a dispoziční kvalitu referenčních prací. Posuzování probíhalo 

neanonymně na základě znalostí a zkušeností členů poroty v souladu se soutěžními 

podmínkami.  
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Vzhledem k tomu, že žádost o účast podalo velké množství uchazečů s referenčními pracemi 

velmi vysoké kvality, rozhodla se porota vybrat nejvyšší možný počet, tedy celkem 10 

uchazečů, kteří v nejvyšší míře naplnili kritérium celková urbanisticko-architektonická a 

dispoziční kvalita referenčních prací a kteří ji úrovní svých prací v portfoliích přesvědčili        

o tom, že by mohli být schopni zpracovat vynikající návrhy rekonstrukce a přístavby ZŠ 

v Praze-Písnici a že mají potenciál být erudovanými a schopnými partnery pro dopracování 

dalších stupňů projektové dokumentace i realizaci stavby. 

Porota doporučila zadavateli, aby k podání soutěžního návrhu vyzval 10 vybraných týmů:  

● č. 1 Rusina Frei, s. r. o. 

● č. 2 Ing. arch. Brožek Petr 

● č. 9 ADR, s.r.o. 

● č. 10 EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. 

● č. 13 SOA architekti, s.r.o.  

● č. 21 DAM architekti s.r.o. 

● č. 22 MgA. Ondřej Císler / Aoc 

● č. 25 XTOPIX architekti s.r.o. 

● č. 26 PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. 

● č. 33 caraa.cz s. r. o. 

Zadavatel poskytne vybraným účastníkům 3D model a stanoví po dohodě s vyzvanými 

účastníky termín prohlídky místa plnění. 

Datum odevzdání soutěžních návrhů je stanoven do 12.00 h, pondělí 20. dubna 2020. 

Porota posoudí soutěžní návrhy na hodnotícím zasedání v úterý 28. dubna 2020 od 8.30 

hodin.  

 

Odborná část poroty konstatovala, že zadavatel zvolil vhodný způsob zadání zakázky formou 

soutěže o návrh, která umožňuje výběr z konkrétních řešení.  

Konkrétní soutěžní návrhy zpracované vybranými 10 účastníky budou odevzdány a 

posuzovány anonymně. Tím bude zajištěna nestrannost a rovný přístup ke všem 10 vyzvaným 

účastníkům tak, aby bylo vybráno nejvhodnější řešení. 

Kritéria kvality, podle nichž budou konkrétní soutěžní návrhy vyhodnocovány, byly 

soutěžními podmínkami stanoveny v souladu s § 116  ZZVZ a to bez pořadí významnosti 

následovně:  

a) komplexní architektonická, dispoziční a urbanistická kvalita navrženého řešení; 

b) optimální naplnění požadavků zadavatele; 

c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost.  

Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši 

pořizovacích nákladů, ale v rozumné míře i zajistit optimalizaci budoucích provozních 

nákladů. Účastníci soutěže by měli hledat taková řešení, která povedou k uvedeným 

nákladům nebo nákladům nižším.  

 

Pan starosta jako předkladatel představil materiál. 
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V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Loukota. 

 

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

návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. bere na vědomí soutěžní podmínky schválené Radou dne 20. 12. 2019, 

2. bere na vědomí protokol poroty o snižování počtu účastníků ze dne 29. 1. 2020 - příloha č. 

1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání soutěžních návrhů, protože byli 

vybráni při snižování počtu účastníků užší soutěže o návrh - přílohy č. 2, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

4. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyloučení z účasti v soutěži o návrh, protože 

nebyli vybráni při snižování počtu účastníků užší soutěže o návrh - příloha č. 3, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, protože 

jejich žádost nesplnila soutěžní podmínky - příloha č. 4, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

6. pověřuje starostu, aby prostřednictvím administrátora nejpozději do 5 pracovních dní od 

rozhodnutí Zastupitelstva oznámil nevybraným účastníkům, že byli vyloučeni z účasti          

v soutěži o návrh, 

7. pověřuje starostu, aby prostřednictvím administrátora nejpozději do 5 pracovních dní od 

rozhodnutí Zastupitelstva vyzval nevyloučené účastníky k podání soutěžních návrhů           

v souladu se soutěžními podmínkami v termínu do 20. 4. 2020. Vyzvaným účastníkům bude 

v souladu se soutěžními podmínkami poskytnut 3D model stávající budovy školy a řešeného 

území. S vyzvanými účastníky bude dojednán termín pro prohlídku místa plnění. 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 3/2020. 

 

K bodu  7 - Stanovení výše odměn členům zastupitelstva, předsedům komisí a výborů, 

neuvolněným členům zastupitelstva. (TISK Z 007) 

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů 

a nabývá účinnost od 1. 1. 2020. ZMČ je předkládán k projednání návrh na úpravu výše 

odměn členům zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

 

Pan starosta jako předkladatel představil materiál. 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: Tůmová, Kadlec, tajemník ÚMČ Praha-Libuš 

Sochůrek  

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

návrhu usnesení. 
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

stanovuje: 

a) v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění a podle nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za výkon funkce člena zastupitelstva s účinností od 1. 3 2020 takto: 

- v maximální výši stanovené nařízením vlády 

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

v platném znění, a podle nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha–

Libuš za výkon funkce předsedy nebo člena výboru a komise s účinností od 1. 3. 2020 

takto:  

 -    v maximální výši stanovené nařízením vlády 

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

v platném znění a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů, měsíční odměnu neuvolněným místostarostům městské části Praha–Libuš 

s účinností od 1. 3. 2020 takto: 

- ve výši 50% z maximální výše stanovené nařízením vlády 

d) v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části 

Praha-Libuš měsíční odměnu za nejvyšší funkci schválenou Zastupitelstvem městské 

částsi Paha-Libušs účinností od 1. 3. 2020 takto:  

- v maximální výši stanovené nařízením vlády 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 4/2020. 

 

K bodu 8 – Návrh lepšího zúročení volných peněžních prostředků (TISK Z 008) 

Zastupitel Novotný jako předkladatel představil materiál. 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: starosta, Novotný, Tůmová 

 

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 zjistit a bez zbytečného odkladu vyjednat s bankami lepší 

úročení volných finančních zdrojů na účtech MČ Praha-Libuš, než je aktuální domluvená 

úroková sazba 0,85 % p.a., kterou je navíc úročena jen minoritní volná část peněz, a 

v případě, že obec nemá dostatečné odborné kapacity na efektivní cash management obce a 

správu finančního majetku, tak oslovit v rámci tendru renomované investiční firmy nebo 

banky na správu aktiv obce. 
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Hlasováno: 

Pro: 6 (zastupitelé: Novotný, Jungwiertová, Tůmová, Kadlec, Řezanka, Štancl) 

Proti: 0 

Zdržel se: 8 (zastupitelé: Koubek, Frank, Makovský, Loukota, Koudelková, Macháček, 

Štajner, Černá)  

a usnesení nebylo přijato. 

 

 

K bodu  9 - Jmenování tajemnice Finančního výboru (TISK Z 005) 

 

Finanční výbor je zřízen v souladu se zákonem číslo 131/2000 Sb. § 100 odstavec 2,               

o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. K datu 30. 11. 2019 ukončila pracovní 

poměr paní Hana Vajnerová, která byla tajemnicí FV. Paní Jana Zapiorová je novou vedoucí 

odboru ekonomického ÚMČ od 1. 1. 2020 a je navržena na novou tajemnici FV. 

 

Zastupitel Kadlec jako předkladatel představil materiál. 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: Kadlec, vedoucí EO Zapiorová 

 

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

návrhu usnesení. 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 5/2020. 

 

K bodu  10 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 11. 11. 2019 do 6. 1. 

2020 (TISK Z 006) 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé:  Jungwiertová, starosta, vedoucí OSMI Pichová 

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

návrhu usnesení. 

 

Hlasováno:  

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Řezanka, Černá, Štancl, Frank, Makovský, Loukota, 

Koudelková, Macháček, Štajner, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 6/2020. 
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K bodu  11 - Různé 

 

V následné diskuzi vystoupili zastupitelé: starosta Koubek, Novotný, Macháček, Kadlec, 

Tůmová, Štajner, Jungwiertová 

 

Odchod zastupitel Kadlec – 22.04 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Odchod zastupitelé Štajner, Řezanka – 22.33 hodin – počet zastupitelů 11. 

 

K bodu 12 – Závěr 

 

 

Po proběhlé diskuzi poděkoval pan starosta všem přítomným za účast a upozornil, že další 

jednání Zastupitelstva proběhne 2. 3. 2020. Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 22.40 

hodin. 

 

 

 


