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

schválení programu. 
 
Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. Zastupitelstvo se konalo v zasedací 

místnosti Libušská č.p. 1/204. 

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 

 

On-line: zastupitelé: --- 

 

Omluveni: zastupitelé: Radová, Štajner, pozdější příchod zastupitelka Adámková 

 

Nepřítomni: zastupitel: Kadlec 

 

Hosté: Ing. Petráček, Česká spořitelna a.s. 

 

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

Hlasováno: 13-0-0  

 

Do návrhového výboru požádal starosta zastupitele Franka, Loukotu a Černou všichni 

projevili souhlas.  

Hlasováno: 13-0-0  

 

Příchod zastupitel Kadlec - 18:05 hodin - počet 14 zastupitelů.  

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

1. Zahájení 

2. Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha-Libuš Českou spořitelnou a.s  

3. Interpelace občanů   

4. Převzetí daru - stavby části komunikace K Vrtilce se společností Velká Lada s.r.o. – 

informace  

5. Směna částí pozemku parc.č. 390/10 v k. ú. Libuš definovaných v GP č. 1885-4/2021 jako 

parc. č. 390/98, 390/99, 390/100, 390/101 a 390/102 všechny v k.ú. Libuš, ve svěřené 

správě městské části Praha-Libuš, za části pozemku parc.č. 390/1 v k. ú. Libuš definované 

v GP č. 1870-4/2021 jako parc. č. 390/103 a 390/104 oba v k.ú. Libuš, ve vlastnictví SJM 

Ing. Radka a Ing. Daniely Kutnarových        

6. Změna územního plánu Les Dobronická 

7. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 12/2021, rozpočtové opatření 

č. 25/2021 – 26/2021 

8. Žádost o návratnou finanční výpomoc MŠ Mezi Domy  

9. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění                                                         

10. Zpráva o činnosti Rady 

11. Různé  

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

upraveném programu. 

 

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

 

 

K bodu 2 – Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha-Libuš 

Českou spořitelnou a.s. (TISK Z 038) 

 
MČ provedla poptávkové řízení na zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha-

Libuš u následujících subjektů: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Československá 

obchodní banka a.s., UniCredit Bank a.s. a Air Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Na 

výzvu odpověděla pouze Česká spořitelna a.s. ZMČ je předkládána k projednání nabídka 

České spořitelny.   

Jedná se o službu o obhospodařování investičních nástrojů. Výše peněžních prostředků, které 

by městská část předala Bance k obhospodařování je navrhována ve výši 25.000.000,- Kč. 

Každý měsíc obdrží městská část „Měsíční report“ s vývojem obhospodařovaných financí. 

Jednou za rok Česká spořitelna předloží zprávu o vývoji hodnoty obhospodařovaného 

Majetku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Likvidita smlouvy je 15 pracovních dnů. 

Existuje ale také omezení likvidity na ČS Nemovitostním fondu, který bude též součástí 

portfolia. Jelikož by mělo být investováno 25 mil. Kč a podíl na portfoliu je 20%, tak zřejmě 

bude překročena výše 5 mil. Kč, která je hranicí, kdy je likvidita omezená (5 až 10 mil. Kč má 

likviditu 3 měsíce). Tím pádem celé portfolio bude mít likviditu max. 15 pracovních dnů a jen 

ta část investovaná do ČS Nemovitostního fondu bude na likviditě omezená, tedy v případě 

výběru celého portfolia, by se výběr části investované do ČS Nemovitostního fondu 

prodloužil na 3 měsíce. 

 

Pro informaci je přiložen informativní výpočet České spořitelny: 

   

S ohledem na očekávaný objem portfolia 25 mil. Kč a diskutovanou investiční strategii (při 

výpočtu vycházíme z varianty uvedené ve smlouvě), navrhujeme stanovit cenu takto:  

Základní složka ceny za obhospodařování se stanovuje jako 0,35% p.a. z průměrné hodnoty 

portfolia   

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování se určuje jako 35% ze zhodnocení portfolia 

nad výkonnost tržního etalonu (benchmarku).  

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů činí 0,05% p.a. z průměrného 

objemu portfolia  

Cena za Investiční operace  

Vstupní a výstupní poplatky z veškerých fondů EAM a Reico
*)

 jsou 0%.  

Maximální ceny za Investiční operace s ostatními investičními nástroji jsou uvedeny v Ceníku 

pro korporátní klientelu platného v den vyúčtování této ceny.  

Snahou správce je všechny ceny za Investiční operace minimalizovat, jelikož snižují 

výkonnost portfolia a tedy i potenciální odměnu správce.  
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*) EAM = Erste Asset Management GmbH a Erste Asset Management GmbH, pobočka 

Česká republika; REICO = REICO investiční společnost České spořitelny a.s.;   

  

Pozn: Dovolujeme si zdůraznit, že v případě pořizování podílových fondů do portfolií klienta 

v rámci služby obhospodařování vracíme veškeré investiční pobídky a provize za distribuci, 

které Banka v souvislosti s pořízením fondů získá, zpět na portfolio klienta. V případě využití 

fondů ze skupiny Erste Group Bank využíváme tzv. nízkonákladové třídy podílových listů. 

Jde o způsob investice do podílových fondů, který v sobě zahrnuje výrazně nižší poplatek za 

správu fondu, než v případě přímých investic.   

  

Příklad výpočtu:  

Předpokládejme dle návrhu Smlouvy aktivně obchodované portfolio, které je tvořeno 

počátečním objemem 25 mil. Kč. Příklad výpočtu provedeme v Kč:  

Základní složka ceny za obhospodařování: 0,35% ročně z průměrného objemu portfolia.  

Výkonnostní složka ceny 35% z nadvýnosu portfolia nad benchmark po odečtení základní 

složky ceny.  

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů 0,05% ročně z průměrného 

objemu portfolia.  

Předpokládejme, že portfolio přinese za jeden rok výnos mírně nad očekávanou střední 

hodnotu předpokládané výkonnosti portfolia, resp. bencharku (2,7%), např. 3,2%, tj. 0,8 mil. 

Kč. Stav majetku portfolia tak na konci roku bude 25,8 mil. Kč, průměrná hodnota 

v kalendářním roce tedy 25,4 mil. Kč (při rovnoměrném růstu).   

Základní složka ceny – výpočet:   

sazba základní složky ceny*průměrný tržní objem majetku v roce, tj.  

0,35%*25.400.000 Kč = 88.900,00 Kč  

Výkonnostní složka ceny - výpočet:   

sazba výkonnostní složky ceny * (((nadvýkonnost portfolia v %) * počáteční objem 

dynamické části portfolia) – základní složka ceny), tj.   

35%*(((3,2%-2,7%)*25.000.000) - 88.900,00 Kč) = 12.635,00 Kč  

Samozřejmě čím vyššího nadvýnosu dokáže správce dosáhnout, tím vyšší odměnu získá. Je 

tak silně motivován na dosaženém výsledku.  

Cena za správu investičních nástrojů-výpočet:  

sazba ceny za správu investičních nástrojů*průměrný tržní objem portfolia, tj.  

0,05%*30.525.000 Kč= 12.700,00 Kč   

Závěr:  

Aktivně obchodované portfolio přineslo za rok hrubý zisk 800.000,-Kč. Zisk po odečtení 

odměny a poplatků (odměny za obhospodařování a ceny za správu) činí 685.765,- Kč. Čistý 

výnos (před případnými daňovými dopady pro klienta) po odečtení poplatků by tak činil 

2,7% p.a. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Procedurální hlasování o vystoupení Ing. Petráčka: 

14-0-0 a bylo schváleno. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

Ing. Petráček zástupce České spořitelny a.s.; 

zastupitelé: Novotný, Tůmová, pan starosta, Jungwiertová, Kadlec. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 
 

1. schvaluje předložený návrh zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha-

Libuš Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 45 24 

47 82, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1171 prostřednictvím uzavření Smlouvy o obhospodařování investičních 

nástrojů,  
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smluvní dokumentace, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Novotný, Štancl, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel Kadlec)  

a bylo přijato usnesení č. 36/2021 

 
Odchod Ing. Petráček 18:45 hodin. 

 

 

K bodu 3 – Interpelace občanů  

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu.  

 

Rozpravy se zúčastnili: 

občané: Novotná, Šviga, Turnová; 

zastupitelé: pan starosta, Kadlec, Macháček; 

vedoucí odboru OSMI Pichová. 

 

Příchod zastupitelka Adámková - 19:10 hodin – počet zastupitelů 15. 

 

Procedurální hlasování o 4. vystoupení občanky Turnové. 

Nebylo schváleno. Pro 4. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 
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K bodu 4 – Převzetí daru – stavby části komunikace K Vrtilce se 

společností Velká Lada s.r.o. (TISK Z 039) 

Výzvu k uzavření Darovací smlouvy podala společnost Velká Lada s.r.o. se sídlem Na 

Dlouhém Lánu 408/27, 160 00 Praha 6 -Vokovice jako nástupce společnosti Development 

Industries a.s., Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28089898 nástupce společnosti 

JOINT LINE INDUSTRIS, a.s., Klikatá 353/13, 158 00 Praha 5 IČ: 28089898. 

Uzavření Darovací smlouvy se společností Velká Lada s.r.o. IČ 07756941 je na základě 

předchozích ujednání vyplývající ze Smlouvy o právu provést stavbu vč. Dodatku č.1 a 

Dodatku č. 2.  

Společnost Velká Lada s.r.o. byla investorem stavby Parcelace, komunikace a sítě v lokalitě 

Velká Lada, Písnice pro 20 RD, kolaudace stavby proběhla 24. 7. 2020. Součástí investice 

byla i stavba a to nový povrch části komunikace K Vrtilce včetně opravy propustků na 

vodním toku Vrtilka na pozemcích Hl. m. Prahy a ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, která je 

předmětem daru, dle předchozích ujednání. Obvyklá hodnota daru ve výši 5 749 806,- Kč 

odpovídá položkovému rozpočtu. 

Podmínky převzetí daru byly splněny.  

- Kolaudační souhlas na stavbu rekonstrukce komunikace K Vrtilce byl vydán 27. 11. 

2020 

- Kolaudační souhlas na stavbu rekonstrukce komunikace-úprava vodního toku Vrtilka 

byl vydán 7. 12. 2020 

- Zřízeno VB na nové rozvody NN do pozemků parc. č. 59/19 a 59/20 oba v k.ú. Písnice 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš s právními účinky vkladu 17. 8. 2021 

- Kanalizace a vodovod předány do majetku a správy PVS resp. PVK. 

 

Odchod zastupitelé Novotný, Štancl - 19:25 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, pan starosta, Kadlec;  

vedoucí odboru OSMI Pichová. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Velká Lada s.r.o. se sídlem Na 

Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 160 00 Praha 6, IČ: 077 56 941 zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307071 na 

stavbu části komunikace K Vrtilce v hodnotě 5 749 806,- Kč, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Darovací smlouvy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 37/2021. 

 

 

K bodu 5 – Směna částí pozemku parc.č. 390/10 v k. ú. Libuš definovaných 

v GP č. 1885-4/2021 jako parc. č. 390/98, 390/99, 390/100, 390/101 a 390/102 

všechny v k.ú. Libuš, ve svěřené správě městské části Praha-Libuš, za části 

pozemku parc.č. 390/1 v k. ú. Libuš definované v GP č. 1870-4/2021 jako 

parc. č. 390/103 a 390/104 oba v k.ú. Libuš, ve vlastnictví SJM Ing. Radka a 

Ing. Daniely Kutnarových (TISK Z 040) 

 
Na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 2018045111 ze dne 12. 7. 2018 

byly předloženy Ing. Kutnarem geometrické plány na dělení pozemků za účelem jejich 

směny. 

Předkládáme RMČ k odsouhlasení návrh Směnné smlouvy. Součástí směny budou pozemky 

ve svěřené správě MČ Praha-Libuš parc. č. 390/98, 390/99, 390/100, 390/101 a 390/102 

všechny v k.ú. Libuš, o celkové výměře 149m
2
, dle ÚP vedené jako OB-B, za pozemky 

manželů Kutnarových parc. č. 390/103 a 390/104 oba v k.ú. Libuš, o celkové výměře 149m
2
, 

dle ÚP vedené jako OB-B. Hodnota směňovaných pozemků je stejná. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, pan starosta. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Směnné smlouvy s Ing. Radkem Kutnarem a Ing. Danielou 

Kutnarovou, oba bytem Na Losách 197/34, Praha 4 – Písnice, na směnu pozemků 

parc. č. 390/98, 390/99, 390/100, 390/101 a 390/102 všechny v k.ú. Libuš, obec 

Praha, oddělených z pozemku parc. č. 390/10 v k.ú. Libuš geometrickým plánem č. 

1885-4/2021, o celkové výměře 149 m
2
, ve svěřené správě městské části Praha-

Libuš, za pozemky parc. č. 390/103 a 390/104, oba v k.ú. Libuš, obec Praha, 

oddělené z pozemku parc.č. 390/1 v k.ú. Libuš geometrickým plánem č. 1870-

4/2021, o celkové výměře 149 m
2
,
 
ve vlastnictví SJM Ing. Radka a Ing. Daniely 

Kutnarových,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0 

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



 Zastupitelstvo 20. 9. 2021 

 - 7 - 

a bylo přijato usnesení č. 38/2021. 

 

Přestávka 20:00 – 20:10 hodin. 

 

 

K bodu 6  - Změna územního plánu – lesík Dobronická ( TISK Z 041) 
 

Na území vymezeném ulicemi Dobronická, Obrataňská, zvykovou nezpevněnou cestou a 

bytovým domem se nachází miniaturní lesík (plocha cca 30*40m). Jedná se o pozemek parc.č 

428/20 v k.ú. Libuš, vlastník svěřená správa MČ Praha-Libuš. Na KN evidován jako orná 

půda. Dle platného ÚP součást plochy SV-C. Jedná se o opravu ÚP dle skutečnosti. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Tůmová, Macháček, pan starosta. 

 

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

usnesení dle návrhu zastupitelky Tůmové. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

1. schvaluje podnět na změnu územního plánu hl. m. Prahy na většině plochy pozemku 

parc.č. 428/20 v  k.ú Libuš, zakreslené v příloze, která je nedílnou součásti tohoto 

usnesení, z využití SV-C (všeobecné smíšené) na ZP (zeleň parková), neboť tento návrh 

je ve shodě se skutečností, 

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

plánu k projednání v orgánech Hl. m. Prahy.  

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 39/2021. 

 

 

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

12/2021, rozpočtová opatření č. 25 – č. 26/2021 (TISK Z 042) 

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

usnesení č. 2/2021 ze dne 17. 2. 2021. 
RO č. 25  
Zastupitelstvu městské části je předkládána žádost paní ředitelky MŠ Mezi Domy o zajištění 

finanční výpomoci s předfinancováním realizovaného projektu na vybavení zahrady 

v přírodním stylu u hlavní budovy mateřské školy. 

Paní ředitelka na základě obdrženého Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR žádá o návratnou finanční výpomoc na 

předfinancování projektu ve výši 365 500,- Kč. Jedná se o neinvestiční prostředky. Celkové 

náklady projektu jsou 430 000,- Kč, finanční spoluúčast je z toho 15% - tj. 64 500 Kč, kterou 

si hradí z vlastních zdrojů mateřská škola.  Veškeré vynaložené náklady budou uhrazeny až 

po dokončení díla. Paní ředitelka požaduje poskytnutí finanční výpomoci do listopadu 2022. 

V souladu se zákonem lze mateřské škole poskytnout od zřizovatele bezúročné poskytnutí 

„návratné finanční výpomoci“ (dále NFV) z rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2021. 

Ve schváleném rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 nejsou alokovány požadované 

finanční prostředky ve výši 365 500,- Kč. Paní ředitelka MŠ Mezi Domy neavizovala potřebu 

vyšších finančních prostředků při projednávání rozpočtu na rok 2021 z důvodů, že nebyl 

znám výsledek dotačního řízení.   

Poskytnout NFV mateřské škole je možné až po případném schválení změny rozpočtu 

MČ Praha-Libuš na rok 2021 Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš. 

o Mateřská škola realizuje projekt na základě získané dotace.  

o Podání žádosti o dotaci MŠ Mezi Domy bylo odsouhlaseno usnesením Rady 

městské části Praha-Libuš č. 25/2020 ze dne 10. 2. 2020. 

o V rámci projektu se buduje nové herní vybavení ve svažité části zahrady hlavní 

budovy mateřské školy. 

 

RO č. 26 

Zastupitelstvu městské části je předkládáno Závěrečné vyúčtování projektu „Přístavba 

mateřské školy K Lukám, Praha 4 – Libuš. Celková výše nevyužitých finančních prostředků 

poskytnuté dotace je 1 256 149,11 Kč. V rozpočtu MČ pro rok 2021 je alokováno 500 000,-

Kč na neuznatelné neinvestiční náklady a 226 000,- Kč na neuznatelné investiční náklady. Je 

nezbytné dokrýt celkovou výši vratky v částce 530 149,11 Kč. A to neinvestiční ve výši 

157 185,64 Kč a investiční ve výši 372 963,47 Kč.  Tyto prostředky budou uvolněny z Fondu 

rezerv a rozvoje, kam byly převedeny finanční prostředky ze zvýšené daně z nemovitosti za 

účelem rozvoje školství a o jejich uvolnění musí rozhodnout Zastupitelstvo městské části 

Praha-Libuš.   

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Tůmová, Macháček, Kadlec, Koubek, Adámková, 

Koudelková, pan starosta; referentka OSŠ Fruncová. 

 

Zastupitel Kadlec navrhl sloučit diskusi k bodům č 7 a č. 8. k jedné diskusi s tím že budou dvě 

usnesení.  

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 
schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 12/2021 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 25 – č. 26/2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 40/2021. 

 

 

K bodu 8  - Žádost o návratnou finanční výpomoc MŠ Mezi Domy (TISK 

Z 043) 
 

Zastupitelstvu městské části je předkládána žádost paní ředitelky MŠ Mezi Domy o zajištění 

finanční výpomoci s předfinancováním realizovaného projektu na vybavení zahrady 

v přírodním stylu u hlavní budovy mateřské školy. 

Paní ředitelka na základě obdrženého Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR žádá o poskytnutí neinvestičních prostředků na 

předfinancování projektu. Celkové náklady projektu jsou 430 000,- Kč, finanční spoluúčast je 

z toho 15% - tj. 64 500,- Kč, kterou si hradí z vlastních zdrojů mateřská škola.  Veškeré 

vynaložené náklady budou uhrazeny až po dokončení díla. Paní ředitelka požaduje poskytnutí 

finanční výpomoci do listopadu 2022. 

V souladu se zákonem lze mateřské škole poskytnout od zřizovatele bezúročné poskytnutí 

„návratné finanční výpomoci“ (dále NFV) z rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2021. 

Ve schváleném rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 nejsou alokovány požadované 

finanční prostředky ve výši 365 500,- Kč. Paní ředitelka MŠ Mezi Domy neavizovala potřebu 

vyšších finančních prostředků při projednávání rozpočtu na rok 2021 z důvodů, že nebyl 

znám výsledek dotačního řízení.   

Poskytnout NFV mateřské škole je možné až po případném schválení změny rozpočtu 

MČ Praha-Libuš na rok 2021 Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš. 

o Mateřská škola realizuje projekt na základě získané dotace.  

o Podání žádosti o dotaci MŠ Mezi Domy bylo odsouhlaseno usnesením Rady 

městské části Praha-Libuš č. 25/2020 ze dne 10. 2. 2020. 

o V rámci projektu se buduje nové herní vybavení ve svažité části zahrady hlavní 

budovy mateřské školy. 

 

Diskuse k tomuto bodu byla spojená s bodem předešlým. 

 

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

s Mateřskou školou Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice 

pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu „Vybudování 

zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy“ ve výši 365 500,- Kč se splatností do 30. 

11. 2022, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 41/2021. 

 

 

K bodu 9  - Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových 

opatření schválených RNČ Praha-Libuš v rámci zmocnění (TISK Z 044) 

 
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.8/2021 a č. 10/2021 v období od 

21.6.2021 do 20.9. 2021, provedené rozpočtovými opatřeními č. 18/2021 až č. 21/2021 a č. 

23/2021. Finanční výbor tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 6.9.2021. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Kadlec, Tůmová, pan starosta, Jungwiertová.  

 

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

usnesení dle návrhu zastupitele Kadlece.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí: 

 usnesení RMČ č. 169/2021 ze dne 21. 6. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2021 č. 8/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 18 - č. 21/2021,  
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 usnesení RMČ č. 172/2021 ze dne 29. 6. 2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2021 č. 10/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 23/2021, 

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

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

2. ukládá radnímu pro správu majetku předložit k nejbližšímu jednání ZMČ Praha-Libuš 

a) studii k projektovému záměru revitalizace rybníku Obecňák, 

b) podklady k prověření předpokládané ceny zpracování projektové 

dokumentace Revitalizace rybníku Obecňák ve výši 1 700 000 Kč. 

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 42/2021. 

 

 

K bodu 10 – Zpráva o činnosti Rady (TISK Z 045)  
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 25. 5. 

2021 do 5. 9. 2021. 

 

Materiál představil pan starosta a následně zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Adámková, pan starosta, Koudelková, Jungwiertová, 

Tůmová, Koudelková; vedoucí OŽPD Borský, tajemník Sochůrek. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 25. 5. 2021 do 5. 9. 2021. 

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 43/2021. 

 

Odchod zastupitel Korbel - 21:25 hodin – počet zastupitelů 12. 

 

 

K bodu 11 – Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Kadlec, Tůmová, pan starosta; tajemník Sochůrek. 

 

Odchod zastupitelka Adámková – 21:30 hodin – počet zastupitelů 11. 

 

Odchod zastupitelka Koudelková – 21:39 hodin – počet zastupitelů 10. 

 

 

K bodu 12 – Závěr 
 

V 21:45 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


