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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 2. zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin, které se z důvodu 

epidemiologické situace COVID konalo v Klubu Junior, občané měli možnost se zúčastnit 

dnešního jednání vzdáleně ze zasedací místnosti v Libušské č.p. 1. 

 

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. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni v sále: 12, zastupitelé: Koubek, Macháček, Korbel, Frank, Loukota, Koudelková, 

Černá, Kendíková, Jungwiertová, Tůmová, Kadlec, Radová 

 

On-line: 3, zastupitelé: Štancl, Řezanka, Novotný 

 

Omluveni: pozdější příchod zastupitelé: Kadlec, z celého jednání  zastupitelka Adámková 

 

Nepřítomni: -- 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitele Štajnera, Korbela, oba projevili souhlas. 

    

Hlasováno: 14-0-1 

 

Příchod zastupitel Kadlec – 18.10 hodin – počet zastupitelů 16. 

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele Franka, Černou, Loukotu, všichni projevili 

souhlas.  

 

Hlasováno: 16-0-0  

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Zastupitelka Tůmová požádala: 

- o předřazení bodu č. 13 v návrhu programu – Personální změny v Kontrolním výboru 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš (TISK Z 021), který by byl bodem č. 3 po bodu 

Interpelace občanů 

- o zařazení TISKU – žádost o stanovisko městské části Praha-Libuš ke směně pozemků 

v k.ú. Libuš a v k.ú. Kamýk ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k.ú. Libuš, které 

jsou nebo budou ve vlastnictví společnosti Centrum Nová Libuš, s.r.o. 

 

 

hlasováno o předřazení bodu č. 13 Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš (TISK Z 021): 

 

14-1-1 a návrh byl schválen. 

 

hlasováno o zařazení TISKU zastupitelky Tůmové: 
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7-8-1 a zařazení nebylo schváleno. 

 

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

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

4. Dodatek zřizovací listiny ZŠ Meteorologická – doplnění Školního klubu 

5. Dodatky ke zřizovacím listinám JSDH 

6. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

7. Účetní závěrka  MČ Praha-Libuš za rok 2020 

8. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 4/2021, rozpočtové opatření 

č. 8/2021 - převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje 

9. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění  

10. Stanovisko k projednání odejmutí pozemků parc. č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318/3 všechny 

v k. ú. Libuš ze svěřené správy MČ Praha-Libuš 

11. Jednací řád Zastupitelstva 

12. Jmenování tajemnice Kontrolního výboru 

13. Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru 

14. Zpráva o činnosti Rady 

15. Různé 

16. Závěr 

 

 

Hlasováno: 16-0-0 a program byl schválen. 

 

Dále dal pan starosta hlasovat o procedurálním návrhu, že každý občan může v bodě 

Interpelace vystoupit 3 x 

 

16-0-0 a návrh byl schválen. 

 

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

občanka Novotná, pan starosta, občanka Turnová, pan Vojvoda, pan Novotný 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

 

 

K bodu 13 - Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš (TISK Z 021) 
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Dne 22. 3. 2021 jsem obdržel e-mailem od člena Kontrolního výboru zastupitelstva MČ pana 

Martina Kuličky rezignační dopis (dále jen KV), který jsem ještě tentýž den přeposlal 

tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Libuš. Rezignaci člena KV jsem následně oznámil 

elektronickou poštou členům KV dne 24.3.2020 a zároveň jsem podal návrh, (pokud nebudou 

mít členové KV ke zmíněné osobě výhrady), aby se členem KV stala paní Kateřina Turnová. 

K navržené osobě ze strany členů KV nejsou žádné výhrady. Dle mého názoru by osobní 

averze a emoce měli jít stranou, měl by fungovat vzájemný respekt vůči jiné osobě.  

Na základě shora uvedeného navrhuji za nového člena KV zastupitelstva paní Kateřinu 

Turnovou. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Štajner, pan starosta, Radová, Tůmová, Jungwiertová, Kadlec, Novotný, Štancl, 

občanka Turnová, 

 

Pan starosta podal návrh, že hlasování proběhne formou aklamace: 

 

Hlasováno: 15-0-1 a návrh byl schválen. 

 

Pan starosta dal hlasovat o návrhu předkladatele pana Štajnere na členku Kontrolního výboru 

paní Kateřinu Turnovou: 

 

Hlasováno: 

Pro: 7 (zastupitelé: Jungwiertová, Tůmová, Radová, Kadlec, Štancl, Novotný, Štajner) 

Proti: 8 (zastupitelé: Kendíková, Frank, Korbel, Macháček, Koudelková, Černá, 

Loukota, Řezanka) 

Zdržel se: 1 (pan starosta) a návrh nebyl schválen. 

 

Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu na členku Kontrolního výboru paní Janu Nožičkovou: 

 

Hlasováno: 

Pro: 9 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 4 (zastupitelé: Radová, Kadlec, Novotný, Štancl) 

Zdržel se: 3 (zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, Štajner) a tím byl schválen bod č. 2 

návrhu usnesení.  

 

Pan starosta dal hlasovat o bodu č. 1 návrhu usnesení: 

 

Pro: 16 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Štancl, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 a tím byl schválen bod č. 1 návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
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1. bere na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru zastupitelstva MČ pana Martina 

Kuličky ze dne 22. 3. 2021 – hlasováno 16-0-0 

2. volí nového člena Kontrolního výboru zastupitelstva MČ paní Janu Nožičkovou – 

hlasováno 9-4-3 
 

a bylo přijato usnesení č.  10/2021. 

 

 

 

K bodu 3 – Návrh na Změnu Zřizovací listiny ZŠ Meteorologická (TISK 

Z 011) 

 Městská část plánuje zřízení Školního kubu v ZŠ Meteorologická od školního roku 

2021/2022.  

 V platné Zřizovací listině není ustanovení o školním klubu.  

 Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán ke schválení návrh Změny 

Zřizovací listiny ZŠ Meteorologická, který toto ustanovení obsahuje.   

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Koudelková, Jungwiertová, Radová, Tůmová, 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 Změnu Zřizovací listiny Základní školy Meteorologická, Meteorologická 

181, 142 00 Praha 4 – Libuš,    

2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem této Změny, která je 

přílohou tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Štancl, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č.  11/2021. 

 

 

K bodu 4 – Dodatky ke zřizovacím listinám pro JSDH Libuš a JSDH Písnice 

(TISK Z 012) 

 
ZMČ jsou předkládány Dodatky ke zřizovacím listinám obou Jednotek sboru dobrovolných  

hasičů, kde se nahrazuje příloha č. 1 - Inventární seznam majetku o aktuální seznam 

majetku k datu 31.12.2020.  

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: pan starosta 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš 

a Písnice,  

2.   pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Štancl, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č.  12/2021. 

 

K bodu 5 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

zřízených Městskou částí Praha-Libuš (TISK Z 013) 
 

Dle platných zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených MČ je potřebné 

každoročně aktualizovat stav svěřeného majetku  formou Dodatku ke zřizovací listině o 

aktuální seznam majetku k datu 31. 12. 2020. Návrhy Dodatků jsou v příloze včetně 

inventurních soupisů majetku. 

 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Štancl, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č.  13/2021. 

 

 

K bodu 6 – Souhlas s Roční účetní závěrkou MČ Praha-Libuš za rok 2020 

(TISK Z 014) 

Podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek se tato vyhláška vztahuje na Městskou část 

Praha-Libuš, která se řídí jejími ustanoveními. V rámci schvalování účetní závěrky se městská 

část Praha-Libuš současně řídí ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Schválená účetní závěrka MČ musí být předložena HMP dle metodického pokynu 

ke schvalování účetních závěrek do 25. 5. následujícího kalendářního roku.  

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Macháček, Kadlec, Jungwiertová, Novotný, Tůmová, Korbel, Novotný, Radová, 

Koudelková, tajemník Sochůrek, vedoucí OE Čančíková 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje  Roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2020, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, s výhradami uvedené v příloze ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2020. 

 

Z dálkového přístupu se odpojil pan Štancl. Kontaktoval pana starostu, že mu doma vypadl 

internet – od tohoto okamžiku byl z jednání Zastupitelstva omluven – počet zastupitelů 15. 

 

Hlasováno: 

Pro: 10 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 4 (zastupitelé: Štajner, Jungwiertová, Tůmová, Novotný) 

Zdržel se: 1 (zastupitel: Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 14/2021. 

 

Pan starosta vyhlásil přestávku – 20.15 hodin. 
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Přestávka ukončena ve 20.25 hodin. 

 

K bodu  7 - Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 

4/2021, rozpočtové opatření č. 8 /2021 (TISK Z 015) 

 
Rozpočet může být po jeho schválení změněn podle ustanovení § 16 zákona č. 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 

a uskutečňují se povinně. Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově 

nezajištěného výdaje. Schválená rozpočtová opatření se zveřejňují podle § 11 odst. 4 

zmíněného zákona. Podle ustanovení § 94 odst. 2 písmena h) Zákona č. 131/2000 Sb. o 

hlavním městě Praze je Radě městské části Praha-Libuš vyhrazeno provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš na základě 

usnesení č. 2/2021 ze dne 17.2.2021. 

 
RO č. 8 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 24/19 ze dne 18. 2. 2021 

poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v 

kap. 10) na rok 2021. Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci elektroinstalace IV. etapa v 

ZŠ Meteorologická ve výši 4 mil. Kč. MČ Praha-Libuš má ve schváleném rozpočtu pro rok 

2021 v kapitole Školství, mládež a sport – kapitálové výdaje schválené finanční prostředky ve 

výši 4 000 000,- Kč na rekonstrukce elektroinstalace IV. etapa ZŠ Meteorologická. Návrh na 

využití těchto prostředků ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 je převod do Fondu rezerv a 

rozvoje a jejich využití na rozvoj školního a předškolního vzdělávání. Zastupitelstvu MČ 

Praha-Libuš je předkládána ke schválení úprava rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 

4/2021, rozpočtové opatření č. 8 /2021  - převod finančních prostředků ze schváleného 

rozpočtu na Fond rezerv a rozvoje. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Macháček, pan starosta, Tůmová 

 

technická přestávka - 20.40 – 20.47 hodin 

 

Pokračování rozpravy:  

Zastupitelé: 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 2021 č. 4/2021 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 8/2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasováno: 

Pro: 14 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Proti: 0 



 Zastupitelstvo 20. 4. 2021 

 - 8 - 

Zdržel se: 1 (zastupitel: Novotný)  

a bylo přijato usnesení č. 15/2021.  

 

 

K bodu  8 – Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2021, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

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

Z 016) 
Úpravy rozpočtu v roce 2021 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. 2/2021 ze dne 17.2.2021. Rada 

městské části Praha-Libuš schválila úpravy rozpočtu č.1/2021 až č. 3/2021 v období od 

1.1.2021 do 31.3. 2021, provedené rozpočtovými opatřeními č.1/2021 až č.7/2021. Finanční 

výbor tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 12. 4. 2021 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta 

 

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. 34/2021 ze dne 22. 2. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 1/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 1 – č. 2/2021,  

- usnesení RMČ č. 55/2021 ze dne 15. 3. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 2/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 3/2021,  

- usnesení RMČ č. 67/2021 ze dne 29. 3. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 3/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 4 - č. 7/2021. 

 
Změny rozpočtu v roce 2021 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění 

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

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 16/2021. 
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K bodu  9 - Stanovisko k projednání odejmutí pozemků parc. č. 317/1, 

317/2, 317/3 a 318/3 všechny v k. ú. Libuš ze svěřené správy MČ Praha-

Libuš (TISK Z 017) 
 

Předkládáme ZMČ žádost HMP o odejmutím pozemků parc.č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318/3 

všechny v k.ú. Libuš ze svěřené správy MČ Praha-Libuš. 

Jedná se o pozemky pod komunikacemi v ulici Jalodvorská a Paběnická, které jsou ve správě 

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Odejmutím pozemků ze správy MČ by se 

sjednotil majetkoprávní vztah, správa a údržba nemovitostí. 

Pozemek parc.č. 318/3 v k.ú. Libuš vznikl rozdělením pozemku parc.č. 318 k.ú. Libuš 

z důvodu majetkoprávního vypořádání s paní Růžičkovou (prodej zbylých částí parc.č. 318/4 

a 318/6 v k.ú. Libuš). 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Frank, Kadlec, Tůmová, pan starosta, vedoucí OSMI Pichová 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s odejmutím pozemků parc. č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318/3, všechny v k. ú. 

Libuš, obec Praha, ze svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním souhlasu o odejmutí pozemků 

svěřených do správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy  

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec, Novotný, Tůmová, Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (zastupitelé: Jungwiertová, Radová) 

a bylo přijato usnesení č. 17/2021. 

 

  

K bodu  10 - Návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš (TISK R 018) 
 

Na výzvu starosty MČ Praha Libuš, Mgr. Jiřího Koubka jsme připravili připomínky 

k jednacímu řádu, které mají za cíl: 

- zpřesnit podmínky a postupy jednání zastupitelstva 

- zakotvit právo navrhovatelů bodů k zařazení na jednání, aby jejich  

 návrhy byly zveřejněny před zasedáním zastupitelstva; 

- zajistit právo veřejnosti vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva 

- omezit distanční formy zasedání pouze na výjimečné situace; 

- omezit pravidelné pokračování zasedání zastupitelstva po 23:00 na  
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 ojedinělé situace. 

 
Tyto připomínky jsou předkládány jako návrh nového jednacího řádu. 
 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Radová, Řezanka, pan starosta, Macháček 

 

Předkladatelka Radová návrh Novelizace Jednacího řádu stáhla. 

 

Pokračování rozpravy:  

zastupitelé: Kadlec, Radová, pan starosta, Tůmová Jungwiertová, Macháček, Řezanka 

 

Hlasování o 4. vystoupení pana starosty. 

 

15-0-0 a bylo schváleno 

 

Zastupitel Macháček navrhl úpravu Jednacího řádu dle návrhu pana Řezanky. Přednesl návrh 

změny textu čl. 7 ve znění:  

 

Občané – nečlenové zastupitelstva, kteří dosáhli věku 18 let a jsou občané městské části 

Praha-Libuš x) mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k jednotlivým 

bodům programu zasedání, 3x a každé vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty, a to vždy po 

úvodním slovu předkladatele materiálu. Poté, co se k danému bodu vyjádří všichni občané, 

kteří se přihlásí do diskuse, pokračují v diskusi již pouze zastupitelé.  

V rámci bodu „Interpelace občanů“ jsou přípustná 3 vystoupení každého občana. Na 

interpelace občanů adresované konkrétnímu zastupiteli, odpovídá tento zastupitel 

(interpelovaný). O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Na odpověď 

(vyřízení interpelace) během jednání zastupitelstva má interpelovaný časový limit 5 minut. 

Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 

30 dnů. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, schválený usnesením 

Zastupitelstva č. 48/2020 ze dne 30. 11. 2020, 

2. schvaluje novelizaci Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, nabývá 

platnosti a účinnosti dnem 21. 4. 2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 

Pro: 12 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Koudelková, Frank, Korbel, Černá, 

Řezanka, Kendíková, Radová, Tůmová, Jungwiertová, Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 (zastupitelé: Kadlec, Loukota, Novotný) 

a bylo přijato usnesení č. 18/2021. 
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K bodu  11 - Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru (TISK 

Z 019) 
 

V letošním roce ukončila pracovní poměr paní Lucie Kopřivová, která byla tajemnicí 

Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš do konce února. Novou zaměstnankyní 

odboru kanceláře starosty MČ se stala po výběrovém řízení od března 2021 paní Helena 

Kolouchová. Tajemníkem ÚMČ Praha-Libuš byla tato zaměstnankyně navržena na funkci 

tajemnice Kontrolního výboru. Po konzultaci s tajemníkem Úřadu MČ a doporučuji 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jmenovat paní Helenu Kolouchovou tajemnicí Kontrolního 

výboru. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: pan starosta, Štajner 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Z dálkového přístupu se odpojil pan Novotný – počet zastupitelů 14. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

jmenuje tajemnici Kontrolního výboru paní Helenu Kolouchovou. 

 

Hlasováno: 

Pro: 14 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 19/2021. 

 

 

K bodu  12 - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš za rok 2020 (TISK Z 020) 

 
Finanční výbor Zastupitelstva městské části (dále jen FV ZMČ) je zřízen v souladu se 

zákonem číslo 131/2000 Sb. § 100 odstavec 2, o hlavním městě Praze ve znění pozdějších 

předpisů. Činnost FV ZMČ je stanovena schváleným jednacím řádem výborů 

zastupitelstva MČ Praha - Libuš usnesením č. 4/2011 ze dne 27. 1. 2011. Na základě čl. 

2 odst. 4; “ […] výbory pravidelně jednou za rok předkládají zastupitelstvu zprávu o své 

činnosti.“ je předložena výroční zpráva FV ZMČ. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Kadlec, Macháček 
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K dálkovému přístupu se připojil pan Novotný – počet zastupitelů 15. 

 

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 Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za rok 2020. 

 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Tůmová, Jungwiertová, 

Štajner) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 20/2021. 

 

 

K bodu 14 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 22. 1. 2021 

do 29. 3. 2021 (TISK Z 022) 

 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 22. 1. 

2021 do 29. 3. 2021. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Jungwiertová, Koudelková, Radová, Tůmová, pan starosta 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Z dálkového přístupu se odpojil pan Řezanka - počet zastupitelů 14. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 22. 1. 2021 do 29. 3. 2021. 

 

Hlasováno: 

Pro:  13 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Kendíková, Radová, Kadlec, Novotný, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel Štajner) 

a bylo přijato usnesení č. 21/2021. 
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K bodu 15 – Různé 
 

K dálkovému přístupu se připojil pan Řezanka – počet zastupitelů 15. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé: Macháček, Kadlec, starosta, Radová, Tůmová, Loukota, Koudelková, 

Jungwiertová, vedoucí OSMI Pichová. 

 

 

 

K bodu 16 – Závěr 
 

V 22.40 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 


