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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva.  Z důvodu epidemie Covid se zastupitelé 

svolali do tělocvičny Klubu Junior a občané se mohou účastnit jednání Zastupitelstva 

vzdáleně ze zasedací místnosti v Libušské 1. 

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. 

 

Přítomni: 11 

Vzdáleně: 3 – zastupitelé: Macháček, Řezanka, Korbel 

Celkem: 14 

 

Omluveni: z celého jednání zastupitel Štajner, z pozdního příchodu zastupitelé Adámková, 

Kadlec 

 

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

Hlasováno: 14-0-0   

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele Koudelkovou, Loukotu a sebe, 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. 

Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k předloženému programu připomínky. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Výsledek Ankety na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání v ulici K Vrtilce 

317/64, Praha 4 - Písnice na pozemcích parc. č. 289/4 a parc. č. 289/1, oba v k.ú. Písnice  

4. Různé 

5. Závěr 

 

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

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  

 
příchod zastupitel Kadlec – 18.20 hodin – počet zastupitelů 15. 

 

O slovo se přihlásili  

občané: Turnová, Turna 

zastupitelé: pan starosta, Korbel 
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K bodu 3 – Výsledek Ankety na pronájem nebytových prostor sloužících 

k podnikání v ulici K Vrtilce 317/64, Praha 4 - Písnice na pozemcích parc. č. 

289/4 a parc. č. 289/1, oba v k.ú. Písnice (TISK Z 023) 

Na základě usnesení ZMČ Praha-Libuš č. 5/2021 ze dne 17. 2. 2021 bylo na den 12. 5. 2021 

vyhlášeno hlasování v Anketě pro občany staré Písnice spadající do volebního okrsku č. 

38002 k otázce využití objektu v ulici K Vrtilce 317/64, Praha 4 – Písnice. Výsledek Ankety 

je uveden v příloze - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ze dne 12. 5. 2021. ZMČ Praha-

Libuš. V souvislosti s výsledkem ankety ukládá RMČ Praha-Libuš zveřejnit záměr na 

pronájem nebytových prostor předem známému zájemci a uzavřít Smlouvu o nájmu prostor 

sloužících k podnikání se společností EMAP s.r.o., K Vrtilce 317, 142 00  Praha 4 – Písnice 

nejpozději do 30. 6. 2021. 

 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: pan starosta, Novotný, Radová, Štancl, Jungwiertová, Tůmová, Korbel, Tůmová, 

Macháček, Kadlec, Loukota, Kendíková 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí Zápis o průběhu a výsledku hlasování ze dne 12. 5. 2021 v Anketě 

k otázce využití objektu v ulici K Vrtilce 317/64, Praha 4 – Písnice, který je přílohou 

tohoto usnesení,  

2. ukládá RMČ Praha-Libuš zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor předem 

známému zájemci a uzavřít Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu 

v ulici K Vrtilce 317/64 v Praze 4 – Písnici nejpozději do 30. 6. 2021 se společností 

EMAP, s.r.o., K Vrtilce 317, 142 00  Praha 4 – Písnice. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Kendíková, Tůmová, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Štancl, Jungwiertová, Radová, Kadlec, Novotný) 

a bylo přijato usnesení č. 22/2021. 

 

 

K bodu 4 – Různé 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: 
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zastupitelé: pan starosta,  

 

odchod zastupitelé Štancl, Kadlec - 19.30 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

zastupitelé: Tůmová, Macháček, Radová 

vedoucí OSMI Pichová 

 

Po ukončení debaty pan starosta zasedání v 19.45 hodin ukončil a poděkoval všem přítomným 

za účast. 

 


