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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 7. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin, které se konalo z důvodu 

covidové pandemie v Klubu Junior.  

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

v tento čas bylo přítomno 14 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Uvedl, že podal rezignaci zastupitel Makovský. Přivítal paní Hanu Kendíkovou, která byla 

v roli zastupitelky v minulém volebním období.  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: zastupitel Štajner po celou dobu jednání, zastupitelé Macháček, Adámková 

z pozdějšího příchodu 

 

Nepřítomni: --- 

 

Příchod zastupitel Macháček – 18.11 hodin – počet zastupitelů 15. 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitele Franka a Kadlece, oba projevili souhlas.   

  

Hlasováno: 15-0-0  

 

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

souhlas.  

 

Hlasováno: 15-0-0  

 

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 TISK Z 041 – Petice za prodloužení nájemní smlouvy 

nebytových prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP na pevný čas v 19.30 hodin 

z důvodu příchodu Mgr. Mašínové, zástupkyně petičního výboru.  

 

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

programu. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

3. Interpelace občanů 

4. Petice „za prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu neurčitou 

společnosti EMAP.“  

5. Volba místostarosty MČ Praha-Libuš 

6. Výsledky soutěže o návrh na Rekonstrukce a přístavbu ZŠ v Praze-Písnici s navazujícím 

jednacím řízení bez uveřejnění a uzavření Smlouvy o dílo včetně souvisejících činností 
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7. Smlouva o nájmu objektu sloužícího k podnikání č.p. 317, Písnice se společností EMAP 

s.r.o. na dobu určitou. 

8. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 318/4 a 318/6 v k.ú. Libuš s paní 

Michaelou Růžičkovou 

9. Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce s MŠ K Lukám 

10. Odměny členům Finančního výboru a Kontrolního výboru 

11. Jmenování tajemnice Finančního výboru  

12. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 9/2020, rozpočtové opatření 

č. 25/2020 a 26/2020 

13. Pověření RMČ provedením RO – převod části dotace HMP na příspěvkové organizace 

zřízené MČ Praha-Libuš 

14. Rozpočtové provizórium 
15. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění  

16. Jednací řád Zastupitelstva 

17. Zpráva o činnosti Rady 

18. Různé 

19. Závěr 

 

Hlasováno: 15-0-0 a program byl schválen. 

 

 

K bodu 2 – Složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha-Libuš  

 
Dne 18. 9. 2020 se Ing. Makovský vzdal mandát člena Zastupitelstva, uvolněný mandát 

získala Mgr. Hana Kendíková. 

 

Mgr. Kendíková složila slib do rukou pana starosty. 

 

 

K bodu 3 - Interpelace občanů  
 

 

Diskuze se zúčastnili: 

 

občan Melichar, pan starosta, zastupitel Macháček, zastupitel Loukota, občanka Turnová, 

tajemník Sochůrek, občan Němec, občan Turna 

 

 

K bodu 4 – Volba místostarosty MČ Praha-Libuš 

Pan starosta zahájil tento bod. Navrhl na pozici místostarosty zastupitele Martina Franka.  

 

Následné diskuze se zúčastnili: zastupitel Novotný. 

 

Pan starosta navrhl, že volební komise bude tříčlenná. 
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O tomto návrhu nechal hlasovat. 

 

Hlasováno: 15-0-0 a bylo schváleno. 

 

Za členy komise se přihlásili: zastupitel Loukota, zastupitelka Tůmová, zastupitelka Radová. 

 

Hlasováno o členech komise: 15-0-0 a bylo schváleno. 

 

Volební komise si za svého předsedu zvolila zastupitelku Radovou. 

 

Následovalo představení zastupitele Franka. Ten zodpovídal na dotazy zastupitele Novotného, 

zastupitelky Jungwiertové, zastupitele Kadlece, občana Melilchara, zastupitelky Koudelkové, 

občana Němce, pana starosty, občanky Turnové. 

 

Příchod zastupitelky Adámkové – 19.20 hodin – počet zastupitelů 16. 

 

Pan starosta přerušil tento bod a začalo projednávání bodu TISK Z 041 - Petice „za 

prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP.“ 

 

K bodu 5 – Petice „za prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na 

dobu neurčitou společnosti EMAP.“ (TISK Z 041) 

 
Na ÚMČ Praha-Libuš byla dne 9. 11. 2020 doručena Petice „za prodloužení nájemní smlouvy 

nebytových prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP.“ podle čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Petici podepsalo 246 občanů, kterou 

za petiční výbor předložila Mgr. Klára Mašínová. Zastupitelům MČ Praha-Libuš je 

předkládána na nejbližším jednání zastupitelstva k jejímu projednání.  

 

Mezi podepsanými je několik občanů, kteří nemají trvalé bydliště na území MČ Praha-Libuš. 

Text petice je přílohou tohoto Tisku. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: občanka Mašínová (za petiční výbor), občan Melichar, pan tajemník, 

zastupitel Štancl, občanka Turnová, občan Němec, zastupitel Macháček, pan starosta, 

zastupitel Novotný, zastupitelka Tůmová, zastupitelka Jungwiertová, zastupitelka Radová, 

zastupitel Loukota, zastupitel Štancl, nájemce objektu pan Kaše, zastupitelka Adámková. 

 

Zastupitelka Radová vznesla protinávrh návrhu usnesení. Požádala o krátkou přestávku.  

 

Pan starosta vyhlásil přestávku ve 20.10 hodin. 

 

Přestávka byla ukončena ve 20.20 hodin. 

 

O slovo se přihlásil občan Melichar. Jelikož se jednalo o jeho již 4. vystoupení, dal pan 

starosta o tomto hlasovat. 

 

Nepřítomnost zastupitelky Koudelkové v jednací místnosti. 

 

Hlasováno: 7-4-4 a vystoupení občana Melichara nebylo odsouhlaseno. 
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Příchod zastupitelky Koudelkové do jednací místnosti 20.25 hodin. 

 

Zastupitelka Radová podala protinávrh k návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí doručenou Petici s názvem „za prodloužení nájemní smlouvy nebytových 

prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP.“ podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou předložila Mgr. Klára Mašínová, 

ukládá Radě MČ předložit na příštím Zastupitelstvu ke schválení podmínky konání a 

hodnocení nezávazné ankety o využití objektu K Vrtilce 317/64 v Písnici, která umožní i 

korespondenční hlasování. 

 

Pan starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 

 

Hlasováno: 7-4-5 a návrh nebyl přijat. 

 

Dále pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

bere na vědomí doručenou Petici s názvem „za prodloužení nájemní smlouvy nebytových 

prostor na dobu neurčitou společnosti EMAP.“ podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou předložila Mgr. Klára Mašínová. 

 

Hlasováno:  

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Koudelková, Macháček, 

Frank, Kendíková, Černá, Korbel, Řezanka) 

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

Zdržel se: 3 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

a bylo přijato usnesení č. 36/2020. 

 

 

Z důvodu přítomnosti a zájmu občanů pan starosta předřadil bod č. 7 - Uzavření Smlouvy               

o nájmu prostor sloužících k podnikání - nebytových prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, 

Praha-Písnice na pozemku parc. č. 289/4 v k.ú. Písnice, a pozemku parc. č. 289/1 v k.ú. 

Písnice se společností EMAP s.r.o. (TISK Z 043), který se stal bodem č. 6. 

Pan starosta nechal hlasovat o tomto předřazení: 

Hlasováno: 16-0-0 a bylo schváleno 

K bodu 6 - Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - 

nebytových prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, Praha-Písnice na 
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pozemku parc. č. 289/4 v k.ú. Písnice, a pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. 

Písnice se společností EMAP s.r.o. (TISK Z 043) 

Společnost EMAP s.r.o., je nájemcem nebytových prostor v objektu K Vrtilce 317 a přilehlé 

zahrady na pozemku parc.č. 289/1 v k.ú. Písnice již od roku 2014. Současná nájemní smlouva 

je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020. 

 

Jednatel společnosti požádal o prodloužení nájemní smlouvy za účelem provozování 

prodejny, půjčovny a servisu jízdních kol a restaurace/kavárny se změnou trvání na dobu 

neurčitou z důvodu provedených, ale i dalších plánovaných investic do objektu. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2020 usnesení                

č. 30/2020, kterým uložilo Radě MČ Praha-Libuš připravit a předložit Zastupitelstvu ke 

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

se společností Bikeclinic, s.r.o. 

RMČ Praha-Libuš na svém zasedání dne 16. 11. 2020 přijala usnesení č. 261/2020, kterým 

postupuje k projednání v ZMČ Praha-Libuš návrh nové nájemní smlouvy na dobu určitou.  
 

Na základě usnesení Zastupitelstva č. 30/2020  byl Záměr pronájmu znovu zveřejněn na 

úřední desce od 12. 10. 2020 do 29. 10. 2020 s dobou trvání smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 

2021 do 30. 6. 2021 do doby vyřešení způsobu dalšího užívání objektu. 

 

Smlouva se společností EMAP je uzavírána na dobu určitou nová, vzhledem k doporučení 

právního zástupce JUDr. Černého, že další Dodatek by byl vzhledem k dalším změnám 

smlouvy poměrně nepřehledný. 

Stanovisko JUDr. Černého k uzavření NS se společností EMAP  

společnost  Bikeclinic s.r.o. je podle výpisu z OR mateřskou společností resp. jediným 

společníkem ve společnosti  EMAP s.r.o., obě společnosti mají stejného jednatele - Jana 

Kaše. 

Pokud byla vůle nájemce uzavřít nájemní smlouvu  na společnost EMAP s.r.o. s tím, že 

část pronajatých prostor podnajímá se souhlasem pronajímatele společnosti Bikeclinic 

s.r.o., nevidím v tom nic problematického, zvláště když je ze strany nájemce smlouva 

řádné plněna - včas hrazeno nájemné a předmět podnikání ani jedné ze společností 

neodporuje kolaudačnímu stavu prostor. 

Stanovisko JUDr. Černého k revokaci bodu usnesení Zastupitelstva M|Č Praha Libuš č. 

30/2020 cit: 

Moje stanovisko tak zůstává stejné a vidím 2 řešení: 

a. připravit návrh nové nájemní smlouvy  s Bikeclinic s.r.o. na 6 měsíců jak ukládá ZMČ 

a  zveřejnit záměr dle § 36 ZHMP na uzavření  nové nájemní smlouvy s tímto předem 

vybraným  zájemcem, 

b. docílit změnu - revokaci usnesení ZMČ tak, že ukládá uzavřít dodatek č. 2  k nájemní 

smlouvě s EMAP s.r.o. na dobu max. 6 měsíců . 
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Nájemné je stanoveno ve výši 502.988,- Kč/rok. Platba nájemného bude prováděna čtvrtletně 

ve výši 125.747,- Kč (tj. 41.915,66 Kč/měsíc). 

 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, zastupitelka Radová, zastupitelka Jungwiertová, nájemce 

objektu pan Kaše, zastupitelka Koudelková, zastupitelka Tůmová, občan Němec, občan 

Melichar. 

 

Po proběhlé diskuzi vzešly náměty na úpravu smlouvy ve článku VII, bodu č. 2. 

 

Hlasováno o podnětu zastupitelky Radové: 7-9-0 a nebylo schváleno. 

 

Hlasováno o podnětu pana Kašeho: 3-4-9 a nebylo schváleno. 

 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. revokuje bod č. 2 usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 30/2020 ze dne 21. 9. 2020, 

kdy se mění subjekt Bikeclinik s.r.o na subjekt  EMAP s.r.o., 
2. souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, Praha-Písnice, 

které jsou součástí pozemku parc. č. 289/4 v k.ú. Písnice a s pronájmem pozemku parc. č. 

289/1 v k.ú. Písnice, vše ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, na dobu určitou od 1. 1. 2021 

do 30. 6. 2021, za účelem provozování prodejny, půjčovny a servisu jízdních kol a 

restaurace/kavárny, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností EMAP 

s.r.o., se sídlem: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4, IČO: 27178498 zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102264 na pronájem nebytových 

prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce, Praha-Písnice, které jsou součástí pozemku parc. 

č. 289/4 v k.ú. Písnice, a pronájem pozemku parc. č. 289/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, dle 

přílohy č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy. Nájemné je stanoveno ve výši 502.988,- 

Kč/rok (tj. 41.915,66 Kč/měsíc), 

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

tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Koudelková, Macháček, 

Frank, Kendíková, Černá, Korbel, Řezanka) 

Proti: 2 (zastupitelé: Štancl, Novotný) 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová, Adámková) 

a bylo přijato usnesení č. 37/2020. 

 

Pan starosta dal hlasovat o konání jednání Zastupitelstva i po 23.00 hodině -  10-6-0 a 

bylo schváleno. 
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Bylo pokračováno v bodu:  

 

Volba místostarosty MČ Praha-Libuš  

 
Předsedkyně komise zastupitelka Radová objasnila způsob hlasování. V případě volby 

místostarosty se jedná o volbu tajnou. 

 

Poté si zastupitelé vyzvedávali volební lístky a volili do volební urny, která byla umístěna za 

zástěnou. 

 

Po skončení volby komise sečetla volební lístky. 

 

Předsedkyně volební komise seznámila přítomné s volbou: 

 

vydáno volebních lístků - 16 

odevzdáno volebních lístků - 16 

všechny platné 

pro: 9 hlasů 

proti: 7 hlasů 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným místostarostou městské části Praha-Libuš: 

Martina Franka. 

 

 

Bylo přijato usnesení č. 38/2020. 

 

 

K bodu 7 - Schválení písemné zprávy zadavatele po ukončení navazujícího 

jednacího řízení bez uveřejnění v rámci užší soutěže o návrh Rekonstrukce 

a přístavby ZŠ v Praze-Písnici a uzavření Smlouvy o dílo s vítězným 

uchazečem (TISK Z 042) 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické zadávací řízení, které je zadáváno v návaznosti na 

soutěž o návrh, jakožto zvláštní postup (ČÁST ŠESTÁ, HLAVA IV, § 143 a násl. ZZVZ) dle 

ZZVZ), a to jednací řízení bez uveřejnění dle § 65 ZZVZ (cit. z odst. 1: „V případě veřejné 

zakázky na služby může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž, pokud je 

veřejná zakázka zadávána v návaznosti na soutěž o návrh podle § 143, podle jejíchž pravidel 

má zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat účastníkovi soutěže o návrh, jehož návrh bude 

vybrán.“) zadavatel uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele podle §217 ZZVZ až po 

ukončení jednacího řízení bez uveřejnění. Po celou dobu se jedná o zadání jedné veřejné 

zakázky za účelem uzavření jedné úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na 

plnění jednoho předmětu plnění.  

 

Do jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle zákona o zadávání veřejných zakázek byly 

vyzvány tři oceněné a vybrané týmy v předcházející soutěži o návrh. S ohledem k doporučení 
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hodnotící poroty a vysokou úroveň všech tří oceněných návrhů a zároveň na odlišnost 

přístupů i nutnost dopracování jednotlivých konceptů řešení doporučila porota vyzvat do 

navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění všechny tři oceněné týmy zároveň. RMČ Praha-

Libuš usnesením č.154/2020 ze dne 10. 7. 2020 souhlasila s vypsáním JŘBU. Výzvu do 

jednacího řízení bez uveřejnění schválilo Zastupitelstvo MČ Praha Libuš dne 31. 8. 2020 

usnesením č. 28/2020. Výzva byla zveřejněna 4. 9. 2020 na profilu zadavatele MČ Praha-

Libuš. 

 

V 1. části JŘBU byly nabídky posuzovány dle hodnoticích kritérií: 

 40 % kvalita řešení předmětu plnění definovaná pořadím v předchozí architektonické 

soutěži o návrh (tedy kvalita estetického, funkčního a technického řešení); 

 20 % přístup k řešení doporučení poroty soutěže o návrh - upřesnění předmětu plnění; 

 40 % předpokládané celkové stavební náklady stanovené s ohledem na obestavěný 

prostor. 

Průběh první části JŘBU ze dne 24. 9. 2020 je popsán v Protokolu z jednacího řízení bez 

uveřejnění - 1. část. Všichni vyzvaní účastníci splnili a předložili požadované náležitosti 

(krycí list s cenovou nabídkou, připomínky k návrhu smlouvy a odpověděli na připomínky 

poroty). Nejvíce bodů získal účastník č. 1 Rusina Frei, s. r. o., který se umístil rovněž na 1. 

místě v soutěži o návrh. Tento účastník byl proto vyzván do druhé části JŘBU k podání 

nabídky.  

 

Průběh druhé části JŘBU dne 13. 10. 2020 je popsán v Protokolu z jednacího řízení bez 

uveřejnění - 2. část. Účastník Rusina Frei, s. r. o., byl vyzván předložením požadovaných 

dokumentů prostřednictvím profilu zadavatele - prokázání základní a profesní způsobilosti, 

doplnění návrhu Smlouvy o dílo vč. příloh, doklad o profesním pojištění atd. Ve druhá části 

JŘBU byla upřesněna struktura cenové nabídky (cenová nabídka nepřekročila předpoklad 

uvedený v soutěžních podmínkách soutěže o návrh), zapracován dodatečný požadavek 

zadavatele na pasivní standard navrhované budovy, dohodnuty termíny plnění a předložen 

kompletní realizační tým zhotovitele včetně seznamu zaměstnanců a poddodavatelů a jejich 

referenčních prací, kteří se budou významně podílet na plnění této veřejné zakázky. Zadavatel 

konstatoval, že složení týmu uchazeče splňuje kvalitativní požadavky. Všechny doklady byly 

orazítkované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.  

Uchazeč splnil požadavky JŘBU a lze s ním uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování všech fází 

projektové dokumentace Rekonstrukce a přístavby ZŠ v Praze-Písnici. 

 

Předložené doklady účastníka č. 1 Rusina Frei, s.r.o. obsahují požadované náležitosti 

v souladu se závěry jednání dne 13. 10. 2020, proto komise doporučuje podpis Smlouvy                 

o dílo včetně souvisejících činnost v předloženém rozsahu s vítězným uchazečem. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, zastupitel Loukota, zastupitelka Tůmová, zastupitel Kadlec, 

vedoucí OSMI Pichová, zastupitel Macháček, Koudelková, Radová,  

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 protokoly z jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo dle zákona o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) vypsáno v návaznosti na soutěž o návrh 

Rekonstrukce a přístavby ZŠ v Praze-Písnici, 

2. schvaluje výsledky jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), které bylo vypsáno v 

návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh Rekonstrukce a přístavby ZŠ v Praze-

Písnici a v souladu se závěry hodnotícího zasedání poroty,  

3. schvaluje písemnou zprávu zadavatele dle § 217 ZZVZ k zadání zakázky Rekonstrukce 

a přístavba ZŠ v Praze-Písnici, která byla vypsána dle ZZVZ jako zvláštní postup 

formou soutěže o návrh (§ 143 ZZVZ) s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění 

dle § 65 ZZVZ a souhlasí s jejím uveřejněním na profilu zadavatele, 

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo včetně souvisejících činností se společností Rusina 

Frei, s. r. o., IČ: 02308002, se sídlem Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 217930 za 

celkovou cenu 17 653 900 Kč s DPH,  

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

součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Koudelková, 

Korbel, Frank, Kendíková, Černá, Řezanka, Štancl, Novotný, Tůmová, Radová, 

Adámková, Kadlec, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 39/2020. 

 

 

 

K bodu  8 - Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 318/4 a 

318/6 oba v k.ú. Libuš s paní Michaelou Růžičkovou (TISK Z 044) 

Z důvodu potřeby majetkoprávního vypořádání neoprávněného užívání pozemků požádala  

paní Michaela Růžičková o prodej pozemků ve svěřené správě MČ Praha-Libuš parc. č. 318/4 

v k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 28 m
2
, druh pozemku - ostatní plocha/ostatní komunikace, 

a parc. č. 318/6 v k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 11 m
2
, druh pozemku - ostatní 

plocha/ostatní komunikace. Tyto pozemky byly v minulosti omylem oploceny a přidruženy 

k pozemkům paní Růžičkové. Zaplocení pozemků je zřetelné až po digitalizaci pozemkových 

map. 

 

Pozemek parc.č. 318/4 v k. ú. Libuš byl oddělen od pozemku parc.č. 318 v k.ú. Libuš 

geometrickým plánem č. 1794-56/2018.  

Pozemek parc.č. 318/6 v k. ú. Libuš byl oddělen od pozemku parc.č. 318 v k.ú. Libuš 

geometrickým plánem č. 1839-161/2020.  

 

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

webových stránkách od 31.7.2020 do 17.8.2020, nikdo jiný se nepřihlásil. 
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Podle znaleckého posudku č. 4941/39/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou 

v 8/2020  je kupní cena stanovena ve výši 253.500,- Kč, tj. 6.500,-Kč/m
2
. 

 

Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s vypracování geometrických plánu na 

dělení pozemků ve výši 7.000,- Kč a nákladů s návrhem na vklad ve výši 2.000,- Kč. 

 

Na základě zjištění výše kupní ceny žadatelka požádala o její snížení, a to s ohledem na 

charakter předmětných pozemků a také z důvodu, že se jedná o letité oplocení, které již takto 

koupila. 

 

Dále požádala o možnost rozložení úhrady kupní ceny ve 3 rovnoměrných splátkách do 

31.12.2022, tj. 1 splátka ve výši 84.500,- Kč splatná do 15 dní od podpisu kupní smlouvy, 2. 

splátka do 31.12.2021 a 3. splátka do 31.12.2022. 
 

 

Záměr prodeje včetně návrhu Kupní smlouvy byl odsouhlasen Usnesením Rady č. 

242/2020 ze dne 16. 11. 2020. 
 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, zastupitel Loukota, zastupitelka Radová, zastupitel Kadlec, 

občan Melichar, vedoucí OSMI Pichová, zastupitelka Tůmová. 

 

Odchod Ing. Koudelkové z jednací místnosti – 23.10 hodin – počet zastupitelů 15. 

 

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 paní Michaelou Růžičkovou, trvale bytem 

Jagellonská 1363/15, 130 00 Praha 3, na prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš, 

obec Praha, o výměře 28 m
2
, a parc. č. 318/6 v k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 11 

m
2
, oba

 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za cenu ve výši 253.500,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 4941/39/2020 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou, 

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, Frank, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Štancl, Novotný, Tůmová, Radová, Adámková)  

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (zastupitelé: Jungwiertová, Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 40/2020. 

 

Příchod zastupitelky Koudelkové do jednací místnosti – 23.15 hodin – počet zastupitelů 16. 
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Odchod z jednací místnosti zastupitelé: Adámková, Štancl, Jungwiertová, Radová, Novotný, 

Tůmová – počet zastupitelů 10. 

 

 

 

K bodu  9 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou 

K Lukám (TISK Z 045) 
 

MČ Praha-Libuš dokončila revitalizaci zahrady MŠ K Lukám. Objekt MŠ byl technicky 

zhodnocen rekonstrukcí venkovních teras a na zahradu byly umístěny nové herní prvky. Tím 

dochází ke změně hodnoty svěřeného nemovitého majetku, který je definován v uzavřené 

Smlouvě o výpůjčce.  

ZMČ je předkládán k odsouhlasení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s MŠ 

K Lukám.  

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Kadlec, starosta 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou K Lukám, 

K Lukám 664/1b, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 10 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, Frank, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Koudelková, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 41/2020. 

 

 

K bodu  10 - Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK 

Z 046) 
 

Zastupitelstvu městské části je předkládán Návrh výše odměn členům Finančního a 

Kontrolního výboru za jejich činnost ve výše uvedeném období. 

Výše odměn členům FV bude předložena až na zasedání ZMČ z důvodu konání FV až dne        

23. 11. 2020. 

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Kadlec, zastupitel Řezanka, zastupitel Macháček 

 

Pan Řezanka přednesl protinávrh návrhu usnesení 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje odměny členům Kontrolního a Finančního výboru ZMČ z řad občanů za jejich 

činnost za období od 12/2019 do 11/2020. Souhrnná výše odměn pro členy Kontrolního 

výboru činí 4.000,- Kč, souhrnná výše odměn pro členy Finančního výboru činí 7.000,- Kč. 

Odpovědnost za rozdělení je v pravomoci předsedů příslušných výborů. 

 

 

 

Hlasováno: 

Pro: 9 zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, Frank, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Koudelková) 

Proti: 1 (zastupitel Kadlec) 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 42/2020. 

 

K bodu  11 - Jmenování tajemnice Finančního výboru (TISK Z 047) 
 

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 31. 5. 2020 ukončila pracovní 

poměr paní Jana Zapiorová , která byla tajemnicí FV. Paní Bc. Eliška Čančíková  je novou 

vedoucí odboru ekonomického ÚMČ od 13. 10. 2020 a je navržena na novou tajemnici FV. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, zastupitel Kadlec, vedoucí OE Čančíková, tajemník 

Sochůrek 

 

odchod zastupitel Frank z jednací místnosti – 23.35 hodin – počet zastupitelů 9. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

jmenuje tajemnici Finančního výboru paní Bc. Elišku Čančíkovou. 

 

Hlasováno: 

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Koudelková, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 43/2020. 
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K bodu  12 - Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 č. 

9/2020, rozpočtové opatření č. 25 – č. 26/2020 (TISK Z 048) 

 
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 

 
RO č. 25 Jedná se o změnu objemu investičních prostředků, které nebyly v průběhu roku 

2020 čerpány z kapitoly Školství, sport a mládež – Rezerva na rozvoj školství ve výši 

4.124.000,- Kč. Tyto prostředky by byly uloženy na Fond rozvoje a rezerv a byly by použity 

v následujících letech ke stejnému účelu.   

 

RO č. 26 V souvislosti s otevřením dvou tříd nového pavilonu MŠ K Lukám od srpna 2020 je 

třeba dofinancovat MŠ K Lukám částku 144.200,- Kč na posílení mzdových prostředků. Je 

třeba navýšit v OdPa 3111 - " Mateřské školy" nákladovou neinvestiční výdajovou položku   

č. 5331 - "Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola K Lukám" a současně snížit v 

OdPa 3113 - "Rezerva na rozvoj školství" nákladovou položku běžné výdaje č. 5171  - 

"Opravy a udržování", vše v rámci stejné kapitoly 04 - "Školství, mládež a sport". Touto 

změnou dochází ke snížení objemu běžných nákladů o 144.200,- Kč a zvýšení běžných 

nákladů o 144. 200,- Kč.  

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, zastupitel Korbel, zastupitel Kadlec 

 

příchod zastupitel Frank do jednací místnosti - 23.40 hod. -  počet zastupitelů 10.  

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. 9/2020 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 25/2020 a č. 26/2020, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

Hlasováno: 

Pro: 10 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Koudelková, Kadlec, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 44/2020. 

 

K bodu  13 - Pověření RMČ provedením RO – převod části dotace HMP na 

příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš. (TISK Z 049) 
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MČ Praha-Libuš obdržela účelovou dotaci z HMP na řešení krizové situace v souvislosti 

s šířením nového typu koronaviru. Finanční prostředky jsou čerpány z UZ 127 na UZ 130. 

MČ podala na RHMP žádost o převod části této dotace na příspěvkové organizace a po 

schválení bude žádost postoupena k projednání na prosincové jednání Zastupitelstva hlavního 

města Prahy. Pokud bude schválena, je třeba navýšit příspěvek na provoz zřízeným PO MČ 

Praha-Libuš, konkrétně ZŠ Meteorologická a MŠ Ke Kašně. Dojde k navýšení příspěvku pro 

tyto PO pro rok 2020. Z tohoto důvodu předkládáme ZMČ návrh na pověření RMČ Praha-

Libuš k provedení těchto rozpočtových opatření, aby bylo možné je zrealizovat v roce 2020.  

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: starosta, Kadlec, zastupitelka Koudelková 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

pověřuje Radu městské části Praha-Libuš provedením rozpočtových opatření v měsíci 

prosinci 2020, na základě kterých bude nutné provést úpravu rozpočtu, a to navýšení 

příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická a MŠ Ke Kašně – převod části finanční prostředků 

z účelové dotace HMP na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu 

koronaviru. 

 

Hlasováno: 

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, zastupitelé Loukota, Macháček, Korbel, 

Kendíková, Černá, Řezanka, Koudelková, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 45 /2020. 

 

K bodu 14 - Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021 (TISK 

Z 050) 
 

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů je ustanoveno podle § 13 odst. 1 - nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 

rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do 

schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, odst. 2 - pravidly rozpočtového 

provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu 

usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, 

podle zvláštního zákona, odst. 3 - pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 

plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a          

u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo městské části, 

odst. 4 - při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí 

měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového 

provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový 

rok, vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
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financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu 

předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, odst. 5 - rozpočtové 

příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. 
 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, zastupitel Korbel, zastupitel Macháček, zastupitel 

Kadlec. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2021. 

 

Hlasováno: 

Pro: 10 (zastupitelé: starosta Koubek, Loukota, Macháček, Korbel, Kendíková, Černá, 

Řezanka, Koudelková, Frank, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 46/2020. 

 

 

K bodu 15 - 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 051) 
 

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 

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 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020, 

provedené rozpočtovými opatřeními č.17/2020 až č.24/2020 v průběhu měsíců září a říjen 

2020. Finanční výbor, tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 16. 10. 2020. 

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Korbel, zastupitel Kadlec. 

 

Zastupitel Kadlec vznesl protinávrh návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 207/2020 ze dne 29. 9. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 7/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18 – č. 21/2020,  

- usnesení RMČ č. 226/2020 ze dne 26. 10. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2020 č. 8/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 22 – č. 24/2020.  

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

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

 

 

Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Hlasováno: 1-8-1 a návrh nebyl přijat. 

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. 206/2020 ze dne 29. 9. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 6/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 17/2020, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

- usnesení RMČ č. 207/2020 ze dne 29. 9. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2020 č. 7/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18 – č. 21/2020,  

- usnesení RMČ č. 226/2020 ze dne 26. 10. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2020 č. 8/2020 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 22 – č. 24/2020.  

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: 

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, Loukota, Macháček, Korbel, Kendíková, Černá, 

Řezanka, Koudelková, Frank) 

Proti: 1 (zastupitel Kadlec) 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 47/2020. 

 

 

K bodu 16 - Návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha–

Libuš (TISK Z 052) 

 
Zastupitelstvu městské části Praha–Libuš (dále jen ZMČ) je předkládán ke schválení návrh 

novelizace Jednacího řádu ZMČ. Stávající platný Jednací řád ZMČ Praha–Libuš byl schválen 

dne 22. 6. 2011 usnesením ZMČ č. 23/2011, tj. před devíti lety a neodpovídá současnému 
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stavu. Vzhledem k tomu, že během devíti let došlo k některým změnách v právních 

předpisech, je nezbytné provést jeho úpravu. Do tohoto nového jednacího řádu byly také 

zapracovány změny, které vzešly z jednání Zastupitelstva usnesením č. 21/2012 ze dne                

27. 6. 2012.  

Na úpravě novelizace Jednacího řádu se ve spolupráci se zpracovatelem podíleli pan tajemník, 

paní Michaela Kratochvílová. Následně byl návrh novelizace Jednacího řádu odborem 

kancelář starosty odeslán e-mailem všem členům Zastupitelstva k  připomínkování.  

Připomínky k novelizaci Jednacího řádu zaslali členové zastupitelstva – pan starosta, Mgr. 

Radek Řezanka, RNDr. Lucie Jungwiertová Ph.D., RNDr. Pavla Tůmová Ph.D.  

Do této verze byly zapracovány některé připomínky obdržené od uvedených zastupitelů.    

Po zapracování připomínek zmíněných členů zastupitelstva, byl následně upravený návrh 

novelizovaného Jednacího řádu odeslán dne 27. 10. 2020 panem tajemníkem ke kontrole 

Odboru legislativnímu a právnímu MHMP (dále jen OLP MHMP).  

Dne 9. 11. 2020 obdržel pan tajemník  od vedoucího oddělení veřejného práva a legislativy 

MHMP JUDr. A. Radošínského připomínky k návrhu nového jednacího řádu, které byly 

zapracovány do tohoto Jednacího řádu. 

Nyní je tedy členům zastupitelstva MČ Praha-Libuš po zapracování všech připomínek, jak od 

členů zastupitelstva tak i OLP MHMP a po projednání v Radě MČ předkládán návrh 

novelizovaného Jednacího řádu, s doporučení předložený Jednací řád schválit. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, zastupitelé: Kadlec, Řezanka, Černá, Korbel, Kendíková, 

Koudelková. 

 

Zastupitel Kadlec navrhl projednání tohoto bodu a nepřijímat žádné usnesení. 

 

Pan starosta o tomto návrhu nechal hlasovat. 

 

Hlasováno: 1-9-0 a nebylo schváleno. 

 

Pan starosta požádal o vypuštění bodu č. 4 v článku č. 5 – Účast členů Zastupitelstva na 

zasedání 

 

Hlasováno: 9-0-0, nehlasoval zastupitel Kadlec 

 

Zastupitel Řezanka požádal o změnu článku č. 7 – Občané a jejich vystoupení na jednání 

Zastupitelstva. 

 

Čl. 7 

Občané a jejich vystoupení na jednání Zastupitelstva 

1. Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 leta a nejsou členy Zastupitelstva, mohou 

na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to vždy po úvodním slovu 

předkladatele materiálu. Vystoupení může trvat nejvýše 3 minuty. 

2. Občanem městské části podle předchozího odstavce se rozumí též fyzická osoba, která 

dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ 

Praha – Libuš, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla 

vyhlášena (§9 zákona). Stejná práva má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a 

vlastní na území městské části nemovitost. 
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3. Občan městské části má právo vznášet návrhy, připomínky a podměty na Radu a její 

jednotlivé členy, na předsedy výboru Zastupitelstva, na jednotlivé členy Zastupitelstva, 

na tajemníka a vedoucí úřadu městské části v bodě Interpelace občanů. 

4. Interpelace občanů jsou zařazeny jako samostatný bod jednání Zastupitelstva. 

5. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, interpelovaný 

má právo položit doplňující otázku nejdéle v délce 1 minuty a odpověď na ni je 2 

minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. 

6. Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána 

nejpozději do 30 dnů. 

7. Občané městské části se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a 

k závěrečné zprávě o hospodaření městské části za uplynulý kalendářní rok, a to 

písemně do 5 dnů před projednáváním v Zastupitelstvu nebo ústně po udělení slova 

zasedání Zastupitelstva. 

 

Hlasováno: 8-0-1 a návrh nebyl schválen. 

 

Odchod zastupitel Kadlec z jednací místnosti – 0.31 hodin – počet zastupitelů 9. 

 

 

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. 23/2011 ze dne 22. 6. 2011 včetně změny č. 1 ze dne 22. 6. 2011 

schválené usnesením Zastupitelstva č. 21/2012 ze dne 27. 6. 2012, 

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

nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2020, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

Hlasováno:   

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, Loukota, Macháček, Korbel, Kendíková, Černá, 

Řezanka, Koudelková, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 48/2020. 

 

K bodu 17 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 7. 9. 2020 do 

11. 11. 2020. (TISK Z 053) 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 7. 9. 2020 

do 11. 11. 2020. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Nikdo z přítomných se rozpravy nezúčastnil 

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 7. 9. 2020 do 11. 11. 2020. 

 

Hlasováno:  

Pro: 9 (zastupitelé: starosta Koubek, Loukota, Macháček, Korbel, Kendíková, Černá, 

Řezanka, Koudelková, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č.  49/2020. 

 

 

K bodu 18 – Různé 

 
V tomto bodě nevystoupil žádný ze zastupitelů. 

 

 

K bodu 19 – Závěr 

 
V 0.45 hod. dne 1. 12. 2020 pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem 

přítomným za účast. 

 

Nedílnou součástí zápisu je Příloha č. 1 – ZMČ Libuš stenozapis 


