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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva.  

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

v tento čas bylo přítomno 11 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: zastupitelé: Radová, Makovský, Adámková, Štancl, z pozdějšího příchodu 

zastupitel Štajner, Novotný 

 

Nepřítomni: - - - 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal pana zastupitele Loukotu, pana zastupitele Kadlece, oba 

projevili souhlas.    

 

Hlasováno: 11-0-0  

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele Macháčka, Černou, Korbela, všichni projevili 

souhlas.  

 

Hlasováno: 11-0- 1  

 

Příchod pana zastupitele Štajnera – 18.06 hodin – počet zastupitelů 12. 

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Vystoupili: zastupitelé: Kadlec, starosta, Tůmová 

 

Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto 

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení podmínek Výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) na 

základě výsledků architektonické soutěže o návrh rekonstrukce a přístavby ZŠ s RVJ 

v Písnici  

3. Interpelace občanů 

4. Zpráva o činnosti Rady 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Hlasováno: 11-0-1 a program byl schválen. 
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K bodu 2 - Schválení Výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění (dále jen 

JŘBU), které navazuje na výsledky architektonické soutěže o návrh 

rekonstrukce a přístavby ZŠ s RVJ v Písnici v souladu s § 65 a § 143 odst. 2 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš na svém jednání 22. 6. 2020 pověřilo Radu MČ 

Praha-Libuš schválením závěrečného Protokolu o posuzování soutěžních návrhů užší soutěže 

o návrh „Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze-Písnici“ ze dne 19. 6. 2020 a jeho následným 

předložením Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. Současně pověřilo Radu MČ Praha-Libuš 

přípravou Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) navazujícího dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek na soutěž o návrh - v intencích doporučení poroty v souladu se závěry 

Protokolu o posuzování soutěžních návrhů. Rada MČ Praha-Libuš dne 10. 7. 2020 schválila 

závěrečný Protokolu o posuzování soutěžních návrhů užší soutěže o návrh „Rekonstrukce a 

přístavba ZŠ v Praze-Písnici“ ze dne 19. 6. 2020 a vyslovila souhlas s vypsáním navazujícího 

jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), schválila výsledky soutěže o návrh dle závěrů 

hodnotícího zasedání poroty a zadala jejich uveřejnění na profilu zadavatele (CENT) a na 

stránkách soutěže http://soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/vysledky-souteze-o-navrh/. Rada MČ 

Praha-Libuš dále schválila rozdělení cen a náhrad výloh mezi účastníky soutěže. 

 

Nyní je zastupitelům MČ Praha-Libuš předkládán závěrečný Protokolu o posuzování 

soutěžních návrhů užší soutěže o návrh „Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze-Písnici“ ze dne 

19. 6. 2020 a návrh Výzvy k navazujícímu jednacímu řízení bez uveřejnění, dále potom návrh 

složení komise pro JŘBU a návrh hodnotících kritérií JŘBU, se kterými Rada MČ Praha-

Libuš vyslovila souhlas na svém jednání dne 10. 8. 2020. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Příchod zastupitele Novotného – 18.25 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, Ing. Kohoutová, zastupitelké: Tůmová, Jungwiertová, 

Kadlec, Novotný, Loukota, Černá 

 

Přestávka – 19.30 – 19.50 hodin 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. vyhlašuje Výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU), které navazuje na 

výsledky architektonické soutěže o návrh rekonstrukce a přístavby ZŠ s RVJ v Písnici 

v souladu s § 65 a § 143 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek; k řízení budou 

vyzvání účastníci, kteří se v soutěži umístili na prvních třech místech; výzva je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. schvaluje složení komise pro JŘBU podle přílohy č. 1, 

3. schvaluje hodnotící kritéria JŘBU podle přílohy č. 1.  

 

Hlasováno:  

http://soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/vysledky-souteze-o-navrh/
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Pro: 13 (starosta, zastupitelé: Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Korbel, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 28/2020. 

 

K bodu 3 – Interpelace občanů 

 
Diskuze se zúčastnili: občan Stehlík, zastupitel Loukota, vedoucí OSMI Pichová, starosta. 

 

Odchod zastupitelky Tůmové z jednací místnosti 19.50 hodin – počet zastupitelů 12. 

 

Odchod zastupitelky Jungwiertové z jednací místnosti 19.52 hodin – počet zastupitelů 11. 

 

Příchod zastupitelky Tůmové do jednací místnosti – 19.56 hodin – počet zastupitelů – 12. 

 

Příchod zastupitelky Jungwiertové do  jednací místnosti – počet zastupitelů 13. 

 

Odchod zastupitele Kadlece z jednací místnosti – počet zastupitelů 12. 

 

Příchod zastupitele Kadlec do jednací místnosti – počet zastupitelů 13. 

 

Pan starosta uzavřel tento bod. 

 

K bodu 4 – Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 8. 6. 2020 do 

20. 7. 2020 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Odchod zastupitele Novotného z jednací místnosti – 20.10 – počet zastupitelů 12 

 

Příchod zastupitele Novotného – 20.12 – počet zastupitelů 13 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, zastupitel Novotný. 

 

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 8. 6. 2020 do 20. 7. 2020. 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (starosta, zastupitelé: Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Korbel, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 29/2020. 
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K bodu 5 – Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Novotný, Jungwiertová, 

Koudelková, tajemník Sochůrek. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

 

K bodu 6 – Závěr 

 
V 21.00 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


