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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin 

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

v tento čas bylo přítomno 13 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: zastupitelé: Kendíková, Korbel, pozdní příchod Adámková a Kadlec  

 

Nepřítomni: --- 

 

Dnešního jednání se zúčastnil ředitel ZŠ Meteorologická Kulik – informoval o problému 

řešení koronavirové situace ve škole.  

 

Diskuze se zúčastnili: starosta a zastupitelé: Jungwiertová a Tůmová 

 

Příchod zastupitele Kadlece – 18.10 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitelky: Černou, Radovou, obě projevily souhlas.    

Hlasováno: 14-0-0  

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele: Koudelkovou, Loukotu, Franka, všichni projevili 

souhlas.  

Hlasováno: 14-0-0  

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

 

 

Pan starosta požádal o zařazení bodu Vyhlášení Ankety pro občany staré Písnice (TISK 

Z 039). 

Pan starosta dal hlasovat o zařazení bodu TISK Z 039 – Vyhlášení Ankety pro občany staré 

Písnice - jako bod č. 3 programu. 

Hlasováno: 8-5-1 a bod nebyl zařazen. 

Pan starosta dále požádal o zařazení bodu TISK Z 040 - Pověření členů Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš k provádění sňatečných obřadů. 
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Pan starosta dal hlasovat o zařazení bodu TISK Z 040 - Pověření členů Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš k provádění sňatečných obřadů, který by byl bodem č. 11 programu. 

Hlasováno: 14-0-0 a bod byl zařazen. 

 

Byl navržen návrh programu: 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů  

3. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích 67/1, 

67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice 

4. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem parc. č. 56/5, 70 a 72 

vše v k.ú. Písnice 

5. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1159/22 v k. ú. Libuš s Janem 

Vokálem a Mgr. Věrou Vokálovou 

6. Směna části pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice ve vlastnictví  Pavla a Simony 

Radových a části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Písnice ve svěřené správě městské 

části Praha-Libuš 

7. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 6/2020, rozpočtové 

opatření č. 17/2020 

8. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění  

9. Zpráva o činnosti Rady 

10. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k provádění sňatečných obřadů  

11. Různé 

12. Závěr 

 

Hlasováno o programu jako celku: 14-0-0 a program byl schválen 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
 

Diskuze se zúčastnili:  

Občané: Pros, Melichar, Turnová, Němec 

zastupitelé: Novotný, Radová, Loukota, starosta, Štancl 

pracovníci úřadu: Borský (vedoucí OŽPD) 

 

Zastupitelka Radová požádala o zařazení bodu – Organizace ankety o využití objektu a 

nájemní smlouva na přechodnou dobu jako bod č. 3 v rámci schváleného programu. 

 

Hlasováno: 14-0-0 a bod byl zařazen jako bod č. 3. 

 

Zastupitelka Radová odůvodnila zařazení tohoto bodu. 

 

K bodu 3 – Anketa o využití objektu K Vrtilce 317/64 v Písnici 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé: Jungwiertová, Tůmová a pan starosta 

 

Příchod zastupitelka Adámková – 19.55 – počet zastupitelů 15. 
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Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
1. ukládá Radě MČ Praha-Libuš upravit a zpřesnit podmínky konání „Ankety“ o využití 

objektu K Vrtilce 317/64 v Písnici (předložené dne 21. 9. 2020 k zařazení do 

programu jako TISK Z 39/2020) a zaslat je zastupitelům alespoň 7dní před příštím 

zasedáním Zastupitelstva MČ jako bod programu, 

2. ukládá Radě MČ Praha-Libuš připravit a předložit Zastupitelstvu ke schválení na 

příštím zasedání návrh nové nájemní smlouvy na dobu určitou (max. 6 měsíců) 

s Bikeclinic, s.r.o. 

 

Hlasováno: 15-0-0 

Pro: 15 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štancl, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Radová, Novotný, Adámková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 30/2020 

 

K bodu 4 – Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

na pozemcích parc. č. 67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice (TISK Z 032) 
 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 26.5.2020 návrh na pořízení změny územního plánu 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice. 

 

Popis navrhované změny: 

 

Vlastník pozemku žádá o změnu kódu využití území ze stávajícího OB-B na OB-C. 

 

V nedávno minulost proběhla parcelace lokality, vybudování inženýrských sítí, vybudování 

příjezdových komunikací včetně vyznačení vjezdů na pozemky a vybudování veřejného 

osvětlení. 

Předložený projekt navrhuje na pozemcích vlastníka možnou zástavu dvoupodlažními 

rodinnými domy. 

Pozemek se nachází na okraji stávající nedávno vybudované obytné zástavby v Písnici. 

Příjezd je umožněn z ulice K Vrtilce. Z této ulice a z ulice Kváskovická a Křesanovská bude 

společnou cestou umožněn příjezd k jednotlivým parcelám, domům a garážím.  

Pozemek z hlediska možné výstavby je orientován ve směru západ – východ. Pouze některé 

krajní pozemky (parc. č. 67/3 a 67/4) sever – jih. Celkově se pozemek jeví jako rovinný. 

Vzhledem k záměru investora, možnostem pozemku a charakteru okolní zástavby byl 

hmotově navržen typ solitérního rodinného domu, který se v principu opakuje. Dispozičně 

bude řešen jako obytné společenské přízemí propojené prosklením fasád se zahradní částí 

pozemku. Soukromé patro s ložnicemi bude obohaceno možností východu na terasu. 

Dům bude navržen dvoupodlažní. Horní podlaží bude z části uskočené proto, aby se hmota 

domu více členila a opticky snížila. 

Střechy jsou navržené ploché a na pohledových plochách střechy 1. NP bude uvažování se 

zelenou skladbou. 

Parkování bude zajištěno na pozemku v garážích a na vyhrazených parkovacích stáních.  
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Vlastník se domnívá, že vzhledem k charakteru okolní výstavby OB-C by nešlo o výrazné 

narušení urbanistického řešení území. Navržené objekty by měly citlivě doplňovat své okolí a 

důrazem na propojení se zelení (řešení zahrad, zelené střechy na garážích) by měly být pro 

své okolí přínosem. 

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 4. 6. 2020  

 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 

67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice 

 

Žadatel (investor): Iveta Kaplická, Nad Vinohradem 249/9, 147 00 Praha 4 - Braník 

 

Usnesení: Komise souhlasí se změnou kódu využití území ze stávajícího OB-B na OB-C. 

 

Vyjádření: 4-3-0 

 

Komentář: Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn v lokalitě, kde je možné situovat zástavbu 

OB-B, doporučujeme citlivě zvážit navýšení koeficientu. Hlasování v komisi nebylo 

jednoznačné. Stávající koeficient je pro danou lokalitu s ohledem na velikost pozemků 

dostačující, lokalita bezprostředně navazuje mimo jiné na biokoridor a zástavbu, která má 

funkci OB, kde se stabilizované území pouze dotváří nebo na OB-A, která má ještě přísnější 

pravidla. Odůvodnění, že jižně se nachází lokalita s vyšším koeficientem není důvodem 

k automatickému nárokování navyšování koeficientů, protože se jedná o areál domů, který byl 

řešen jako celek. Udělování výjimek v rámci stávajících pravidel pro jednotlivé parcely se 

může jevit jako neúčelné a může uměle do budoucna zvyšovat koeficient i na sousedních 

parcelách. 

 

Stanovisko RMČ ze dne 15.6.2020  

 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 

67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice 

 

Usnesení: 

 

1. souhlasí předloženým návrhem paní Ivety Kaplické, Nad Vinohradem 249/9, 147 00, 

Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na 

pozemcích parc. č. 67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice z OB-B na OB-C.  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Macháček, Tůmová, Řezanka, starosta 

 
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. souhlasí předloženým návrhem paní Ivety Kaplické, Nad Vinohradem 249/9, 147 00, 

Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na 

pozemcích parc. č. 67/1, 67/3 a 67/4 vše v k.ú. Písnice z OB-B na OB-C.  

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

plánu k projednání v orgánech Hl. m. Prahy  

 

Hlasováno: 8-0-7 

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

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 7 (zastupitelé: Novotný, Kadlec, Koubek, Jungwiertová, Tůmová, Radová, 

Adámková) 

a usnesení nebylo přijato. 

 

 

K bodu 5 – Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

na pozemcích parc č. 56/5, 70, 72 vše v k.ú. Písnice (TISK Z 033) 

 
Městská část Praha-Libuš obdržela dne 19.11.2019 návrh na pořízení změny územního plánu 

zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 56/5 a 72 oba v k.ú. Písnice.   

 

Předmětem návrhu na pořízení změny ÚP u pozemku parc. č. 56/5 v k.ú. Písnice je vymezení 

funkční plochy na OB – čistě obytné na úkor vymezené plochy ZMK – zeleň městská 

krajinná. Na shora zmíněném pozemku dochází k celkovému omezení a jeho možností s ním 

nakládat. K pozemku, který je dotčený navrhovanou změnou je zajištěná příjezdová 

komunikace z ulice K Vrtilce, přes pozemky parc. č. 68/1 a parc. č. 56/7 oba v k.ú. Písnice, 

oba vedené na LV jako druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – komunikace. 

Navrhovanou změnou je dotčena menší část tohoto pozemku. 

Předmětem navrhované změny u pozemku parc. č. 72 v k.ú. Písnice, je vymezení funkční 

plochy OB – čistě obytné na úkor vymezené plochy „tzv“ biokoridoru, který je veden přes 

část pozemku parc. č. 72 v k.ú. Písnice. I k tomuto pozemku je zajištěná příjezdová cesta přes 

shora uvedené pozemky. Navrhovanou změnou bude dotčena pouze menší část pozemku.  

Důvodem pro pořízení změny územního plánu je vymezení funkční plochy OB – čistě obytné 

na úkor funkční plochy ZMK – zeleň městská krajinná. Na dotčeném pozemku, který je 

v současné době označen jako ZMK, nelze realizovat jakoukoli stavební činnost.  

Pozemek parc. č. 56/5 v k.ú. Písnice, který je dotčen návrhem na pořízení změny, nebyl nikdy 

v minulosti veden jako území nezastavitelné. 

U pozemku parc. č. 56/5 v k.ú. Písnice by změnou byla dotčena menší část předmětného 

pozemku. Tím, že pozemek parc. č. 56/5 v k.ú. Písnice, je součástí území označeném ZMK, 

představuje zásah do vlastnického práva.  Již v této fázi územního plánu je totiž vlastník 

nemovitosti omezen v možném budoucím využití svého pozemku.  

Při aplikaci jednotlivých nástrojů územního plánování však z povahy věci, by nemělo 

docházet k omezení vlastnického práva. Takové zásahy musí být prováděny z ústavně 

legitimních důvodů, jen v nezbytně nutné míře, nejšetrnějším ze způsobů, vedoucích ještě 

rozumně k zamyšlenému cíli, nediskriminačně s vyloučením libovůle a na základě zákona.  
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Předmětné pozemky byly 180 let vždy dle historických mapových podkladů vedené jako 

zahrada, která byla součástí budovy stojící na pozemku parc. č. 71 v k.ú. Písnice. 

Na části pozemku parc. č. 72 v k,ú. Písnice, je vymezen „tvz“ biokoridor, dochází tak 

k určitému omezení vlastnického práva a jeho možností s ním nakládat. S navrhovanou 

změnou by byla dotčena menší část tohoto pozemku. 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, není 

přesně definováno, jakým způsobem je možné biokoridor založit. Existují pouze metodické 

pokyny, které nám říkají, jak postupovat.  

Shora zmiňovaný zákon nám neříká o přesném umístění biokoridoru – tedy v jaké vzdálenosti 

od zástavby se mohou nacházet, či zdali mají nějaké ochranné pásmo. Co se týká možnosti 

stavět v blízkosti biokoridoru, opět to není nikde v zákoně přímo stanoveno. 

Změnou územního plánu může také dojít ke zrušení biokoridoru.  

Komise dopravní a stavební dopisem dne 7. 2. 2020 požádala žadatelku o doplnění a 

upřesnění vymezené plochy, kterých se změna týká a dále požadovala jasný stavební záměr 

na těchto vymezených plochách. 

Žadatelka doplnila svou žádost dne 13. 3. 2020, kde přesně vymezila plochy a do těchto ploch 

byl doplněn i pozemek parc. č . 70 v k.ú. Písnice. 

Komise stavební a dopravní dopisem dne 8. 4. 2020 požádala žadatelku o doplnění rozsahu 

výstavby RD. 

Žadatelka dne 27. 4. 2020 odpověděla. 

Stanovisko Komise stavební a dopravní ze dne 15. 5. 2020: 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 

56/5, 70 a 72 vše v k.ú. Písnice. 

Žadatel: pí Alena Švarcová, K Vrtilce 15/40, 142 00 Praha 4 - Písnice 

Usnesení: Komise nesouhlasí se změnou ÚP z funkčního využití ze ZMK na OB. Změna je 

požadována na pozemcích, které jsou součástí biokoridoru a změnou by došlo k přerušení.  

Také se území nachází v systému ÚSES (území s ekologickou stabilitou) 

Hlasování: 6-0-0 

 

Radní MČ Praha-Libuš pro územní plán pan Ing. Pavel Macháček po konzultaci z IPR zjistil 

doplňující informace k tomuto tématu:  

Dle navrženého Metropolitního plánu vede biokoridor ÚSES L4/276 mimo pozemky parc č. 

56/5, 70 a 72 vše v k.ú. Písnice.  

Na základě těchto nových informací je potřeba opět projednat tuto změnu na KSD a případně 

změnit stanovisko KSD a poté předložit orgánům MČ. 

Stanovisko Komise stavební a dopravní ze dne 4. 9. 2020 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. 

č. 56/5, 70 a 72 vše v k.ú. Písnice a revokace usnesení z KSD 27. 7.  2018 
 

Žadatel: Alena Švarcová, K Vrtilce 15/40, Praha 4 - Písnice 

 

Usnesení: Komise nesouhlasí se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 56/5, 70 a 72 

vše v k.ú Písnice ze ZMK na OB. Komise požaduje případnou žádost o přesun biokoridoru 

koordinovat s pozemky parc. č.56/6, 56/1 oba v k.ú. Písnice ( p. Flieger). Se zrušením 
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biokoridoru by komise souhlasila za předpokladu, že bude přesunut do nové trasy, kterou by 

měl řešit žadatel komplexně pro všechny dotčené pozemky ( parc. č. 56/1, 56/5, 56/6, 70 a 72 

vše v k.ú. Písnice). 

Hlasování: 5-0-0 

 

Stanovisko Rady MČ Praha-Libuš ze dne 7. 9. 2020 

 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. 

č. 56/5, 70 a 72 vše v k.ú. Písnice 

 

Rada MČ Praha-Libuš nepřijala žádné usnesení. 

Hlasování: 1 -1 -1 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Macháček, Radová, Řezanka, starosta, Jungwiertová, Tůmová, 

starosta, Adámková, Loukota 

 

Ing. Macháček stáhl původní návrh usnesení a navrhl nový návrh usnesení. 

 

Z MČ  

1. souhlasí se změnou ÚPN HMP - umístěním lokálního biokoridoru ÚSES L 4/276 

v Písnici tak, jak je zakreslen v návrhu Metropolitního plánu 

2. Žádá o pořízení této změny zkráceným postupem 

 

Přestávka – 20.30 – 20.45 hodin 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí se změnou ÚPN HMP - umístěním lokálního biokoridoru ÚSES L 4/276 

v Písnici tak, jak je zakreslen v návrhu Metropolitního plánu 

2. žádá o pořízení této změny zkráceným postupem 

 

Hlasováno: 8-3-4 

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

Štajner) 

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

Zdržel se: 4 (zastupitelé:Kadlec, Adamková , Radová Tumová) 

a usnesení nebylo přijato. 

 

K bodu 6 - Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1159/22 v 

k. ú. Libuš s Janem Vokálem a Mgr. Věrou Vokálovou (TISK Z 034) 

Z důvodu potřeby majetkoprávního vypořádání neoprávněného užívání pozemku požádal  Jan 

Vokál o prodej pozemku ve svěřené správě MČ Praha-Libuš parc. č. 1159/22 v k. ú. Libuš, 

obec Praha, o výměře 10 m
2
, druh pozemku-ostatní plocha. Tento pozemek byl v minulosti 

omylem oplocen a přidružen k pozemkům manželů Vokálových. 
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Pozemek parc.č. 1159/22 v k. ú. Libuš byl oddělen od pozemku parc.č. 1159/4 v k.ú. Libuš 

geometrickým plánem č. 1770-92/2018.  

 

Záměr na prodej pozemku předem známému zájemci byl zveřejněn na úřední desce a 

webových stránkách od 7.5.2020 do 25.5.2020, nikdo jiný se nepřihlásil. 

 

Podle znaleckého posudku č. 4935/33/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou 

v 5/2020  je kupní cena stanovena ve výši 59.700,- Kč, tj. 5.970,-Kč/m
2
. 

 

Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 

ve výši 2.000,- Kč. 

 

 
 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Loukota, Radová, vedoucí OSMI Pichová, starosta,  

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 s Janem Vokálem, trvale bytem: Šmolíkova 902/52, 

161 00 Praha 6, a Mgr. Věrou Vokálovou, trvale bytem: Za Parkem 164, 252 10 

Černolice, na prodej pozemku parc. č. 1159/22 v k. ú Libuš, obec Praha, o výměře 10 

m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve výši 59.700,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 4935/33/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 14-0-1 

Pro: 14 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štancl, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Radová, Adámková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel Novotný) 

a bylo přijato usnesení č. 31/2020. 

 

K bodu 7 – Směna části pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice ve vlastnictví  

Pavla a Simony Radových a části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Písnice ve 

svěřené správě městské části Praha-Libuš (TISK Z 035) 

 
Pro vybudování nové výstupní autobusové zastávky „Písnice“ a chodníku v rámci 

rekonstrukce komunikace Na Konečné je potřeba získat část pozemku parc.č. 260 v k.ú. 

Písnice ve vlastnictví manželů Radových. 

 

 V rámci přípravy akce byla navržena a vzájemně předběžně odsouhlasena směna části 

pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Písnice o výměře 40 m
2
 ve svěřené správě městské části Praha-
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Libuš za část pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice o výměře 96m
2
 ve vlastnictví manželů Pavla 

a Simony Radových. 

 

MČ nabyde směnou část pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice o výměře cca 96 m
2
  za cenu dle 

cenové mapy 4.200,-Kč/m
2
 , celkem tedy za 403.200,- Kč 

 

Manželé Radovi nabydou směnou část pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Písnice o výměře cca 40 

m
2
  za cenu dle cenové mapy 5.480,-Kč/m

2
 celkem tedy za 219.200,-Kč. 

 

V rámci majetkoprávního vypořádání při směně pozemků městská část Praha-Libuš dále 

zajistí napojení objektu č.p. 50 v k.ú. Písnice ve vlastnictví manželů Radových na veřejnou 

kanalizační síť. 

 

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MČ od 3.7.2020 do 

20.7.2020 bez podání námitek.  

 

 

 
 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Loukota, starosta, Macháček,  

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část pozemku parc. č. 

259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 40 m
2
, ve svěřené správě městské části 

Praha-Libuš za část pozemku parc. č. 260 v k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 96 m
2
, 

ve vlastnictví manželů Pavla a Simony Radových, oba trvale bytem Hypšmanova 917, 

149 00 Praha 4, dle situace se zákresem budoucí směny, která je nedílnou součástí 

Smlouvy, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 15-0-0 

Pro: 15 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štancl, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Radová, Novotný, Adámková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 32/2020. 

 

K bodu  8 - Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 

6/2020, rozpočtové opatření č. 17/2020 (TISK Z 036) 
 

Úpravy rozpočtu v roce 2020 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 
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finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, 

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 

 
RO č. 17 Jedná se o změnu objemu investičních prostředků ve prospěch neinvestičních 

prostředků ve schváleném rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020. MČ Praha-Libuš získala 

v červnu 2019 od HMP půjčku na předfinancování investiční akce „Přístavba MŠ K Lukám“ 

ve výši 10.000.000,- Kč. Část finančních prostředků byla vyčerpána do konce kalendářního 

rolu. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do roku 2020. V průběhu I. pololetí byly 

poukázány na účet MČ finanční prostředky z dotačního titulu z EU a HMP, které byly pouze 

investiční. Neinvestiční finanční prostředky dle zjištění by mohly být MČ poukázány nejdříve 

v měsíci prosinci 2020, ale také až v příštím roce. MČ musela zajistit zprovoznění a vybavení 

nového pavilonu k datu1.září 2020. Musí tedy čerpat i neinvestiční finanční prostředky, které 

nejsou zajištěny v rozpočtu. Z tohoto důvodu je potřebné provést rozpočtové opatření, kdy se 

část finančních prostředků z půjčky z HMP převede z investičních na neinvestiční. Půjčené 

finanční prostředky z HMP nejsou vázány na konkrétní použití, lze je čerpat na investiční i 

neinvestiční. ZMČ je předkládáno rozpočtové opatření na změnu investičních finančních 

prostředků z půjčky HMP na neinvestiční – ve výši 2.000.000,- Kč. Jeden milión Kč půjde na 

položku 5137 – DHDM a 1 milión Kč půjde na položku 5139 nákup materiálu.   

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé: starosta, Tůmová, tajemník Sochůrek, Kadlec 

  

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č.6/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 17/2020, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 8-0-7 

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

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 7(zastupitelé: Adamková, Novotný, Jungwietová,  Radová, Tumová , Kadlec 

Štancl) 

a usnesení nebylo přijato. 

K bodu 9 – Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2020, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. (TISK 

Z 037) 

 
Úpravy rozpočtu v roce 2020 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 
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Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš, usnesením č. 7/2020 ze dne 2. 3. 2020. Rada 

městské části Praha-Libuš schválila změny rozpočtu v období od 29. 6. 2020 do 20. 7. 2020, 

provedené rozpočtovými opatřeními č.10/2020 až č.16/2020 v průběhu měsíců červen a 

července 2020. Finanční výbor, tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 9.9. 

2020. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé: Kadlec, Tůmová, vedoucí OSŠ Fruncová , Jungwiertová,  

a tajemník Sochůrek. 

 

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. 151/2020 ze dne 29. 6. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 4/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 10 – č. 11/2020,  

- usnesení RMČ č. 163/2020 ze dne 20. 7. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 5/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 12 – č. 16/2020.   

Změny rozpočtu v roce 2020 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění 

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

 

Hlasováno: 9 – 0 - 6 

Pro: 9 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štajner, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 6 (zastupitelé: Novotný, Adámková, Jungwiertová, Radová, Tůmová, Štancl) 

a bylo přijato usnesení č. 33/2020. 

 

K bodu  10 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období  10. 8. 2020 

(TISK Z 038) 
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady ze dne 10. 8. 2020. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: - - -  

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 ze dne 10. 8. 2020. 

 

Hlasováno:  15-0-0 

Pro: 15 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štancl, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Radová, Novotný, Adámková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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a bylo přijato usnesení č. 34/2020. 

 

K bodu  11 - Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k provádění 

sňatečných obřadů. (TISK Z 040) 

 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předkládán návrh na pověření členů zastupitelstva k 

provádění sňatečných obřadů. Návrh vychází z § 11a odst. 1 písmeno c) zákona č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Cílem předkládaného materiálu je v souladu s výše cit. právní úpravou 

rozšířit okruh osob oprávněných k provádění sňatečných obřadů na území MČ Praha-Libuš 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Jungwiertová, starosta, Tůmová, Radová , Melichar 

 

Řadoví zastupitelé ( oddávající) : Novotný , Radová , Adámková, Jungwiertová, Tůmová, 

Frank. 

  

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. pověřuje členy Zastupitelstva MČ Praha-Libuš uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

k provádění sňatečných obřadů, 

2. stanoví, že členové Zastupitelstva MČ Praha-Libuš uvedení v příloze č. 2 tohoto 

usnesení, mohou při provádění sňatečných obřadů užívat závěsný odznak, 

3. ukládá odboru kancelář starosty ÚMČ Praha-Libuš zaslat členům Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 pověření k provádění sňatečných 

obřadů a užívání závěsného odznaku. 

 

Hlasováno: 15 -0-0 

Pro: 15 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Štancl, Tůmová, Jungwiertová, Štajner, Kadlec, Radová, Novotný, Adámková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 35/2020. 

 

K bodu 12 – Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

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

Koudelková, Novotný, Macháček a občan Melichar. 

 

Odchod zastupitele Franka: 22:08 – počet zastupitelů 14 

Odchod zastupitelky Černé: 22:08 – počet zastupitelů 13 

 

K bodu 13 – Závěr 
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V 22.15 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


