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

schválení programu. 
 
Pan starosta zahájil 6. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zastupitelstvo se konalo z důvodu 

epidemiologické situace v Klubu Junior.   

Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové Zastupitelstva, v tento čas 

bylo přítomno 12 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné. K ověřenému 

zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Následně pan starosta přítomné vyzval k minutě ticha k uctění památky Petry Janáčkové. 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

On- line: Korbel 

 

Omluveni: Novotný, Radová, Štajner, Štancl, pozdní příchod paní Adámková 

 

Nepřítomni:  

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé Frank a Koubek oba projevili souhlas.    

Hlasováno: 12-0-0 

 

Do návrhového výboru požádal pan starosta zastupitele Černou, Řezanku, Loukotu všichni 

projevili souhlas.  

Hlasováno: 12-0-0 

 

Všichni členové obdrželi navržený program, pan starosta požádal o zařazení TISKU Z 054 

Volba člena Finančního výboru ZMČ. 

 

Hlasování o zařazení TISKU Z 054 jako 4 bod programu. 

Hlasováno: 12-0-0 
 

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

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů   

3. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva 

městské části  - Dohoda o provedení práce s panem Mgr. Matějem Kadlecem od prosince 

2021 do konce volebního období 

4. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 

6. Informace o čerpání rozpočtu – úprava při vyplácení platů od měsíce prosince 2021 

7. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění  

8. Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru           

9. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 13/5 v k. ú. Písnice se společností 

 HANAJ s.r.o. 

10. PD pro ÚŘ na Rekonstrukci a přístavbu základní školy v Praze  Písnici 
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11. Zpráva o činnosti Rady 

12. Různé  

13. Závěr 

 

Hlasováno: 12-0-0 a program byl schválen. 

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
Nebyl přítomen žádný občan, proto pan starosta přešel rovnou k dalšímu bodu.  

 

 

K bodu 3 – Souhlas s uzavřením Dohody o provedení práce s panem Mgr. 

Matějem Kadlecem – práce v redakční radě – historie obce, vedení kroniky 

(TISK Z 046) 

 
Pan Mgr. Matěj Kadlec je členem Redakční rady, která vydává zpravodaj U nás. Za práci na 

posuzování debaty se vzdal odměny. Pro vydání zpravodaje také připravuje články o historii 

obce a za tuto činnost by měl být odměněn. Protože pan Mgr. Matěj Kadlec je členem 

zastupitelstva městské části, je v souladu se zákonem o hlavním městě Praze nutné, mít 

k uzavření Dohody o provedení práce souhlas Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. Za 

rok 2021 bude vytvořena DPP v měsíci prosinci a odměna bude vyplacena za měsíc prosinec 

2021 a pro rok 2022 bude vytvořena DPP na celý rok s tím, že odměna bude vyplacena 

v daných měsících, dle předložených měsíčních podkladů paní šéfredaktorkou Mgr. 

Kolářovou. V roce 2022 bude s panem Mgr. Matějem Kadlecem uzavřena ještě DPP na 

činnost vedení kroniky MČ Praha-Libuš. DPP bude vyplácena do konce volebního období 

2022.  

Citace ze zákona: § 89 odst. 1 písm. r) zákona o hlavním městě Praze  

„Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo 

zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno  

r) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem 

zastupitelstva městské části“. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé pan starosta, Macháček, Kadlec. 

 

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

návrhu usnesení.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Mgr. Matějem Kadlecem za 

práce v Redakční radě časopisu U nás – historie obce a vedení kroniky MČ Praha-

Libuš,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dohody o provedení práce 

s panem Mgr. Matějem Kadlecem pro rok 2021 a 2022 do konce volebního období.  
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Hlasováno: 

Pro: 11 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Korbel, Kendíková, Tůmová, Jungwiertová)  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 44/2021. 

zastupitel Kadlec nehlasoval 

 

 

K bodu  4 - Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

(TISK Z 054) 
 

Člen FV pan Ing. Jan Urbanec zaslal rezignaci na funkci člena FV. Rezignace je součástí 

tohoto tisku. Na uvolněné místo člena FV je navržen JUDr. Martin Pros, Ph.D, občan naší 

městské části, člen Komise stavební a dopravní. 

 

JUDr. Martin Pros, Ph.D. vystudoval právnickou fakultu v Praze, na které obhájil doktorát 

z finančního práva. Celý svůj profesní život působil v oblasti finančního trhu, kdy přes deset 

let pracoval v Komerční bance a čtyři roky působil v přední světové investiční bance Société 

Générale v Paříži. Následně vykonával funkci náměstka ministra financí s odpovědností za 

finanční trh a mezinárodní vztahy. V současné době se věnuje advokacii. Pan JUDr. Pros není 

členem žádné politické strany a žije na Praze-Libuši. Bližší informace a kontakty jsou 

k dispozici na jeho webových stránkách www.pros.cz 

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé Kadlec, pan starosta, Tůmová, Macháček. 

 

Pan starosta navrhl hlasování o způsobu volby aklamací. 

Hlasováno: 9-0-3 

Zvolena volba aklamací. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí rezignaci člena Finančního výboru pana Ing. Jana Urbance ze dne 

27. 11. 2021, 

2. volí členem Finančního výboru pana JUDr. Martina Prose, Ph.D. s účinností od 7. 12. 

2021. 

 

 

http://www.pros.cz/
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Hlasováno: 

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

Kendíková, Kadlec) 

Proti:0 

Zdržel se: 2 (Tůmová, Jungwiertová) 

a bylo přijato usnesení č. 45/2021. 

 
 

K bodu 5 – Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022 (TISK 

Z 047)  

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 

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:  

Zastupitelé: pan starosta, Macháček, Tůmová, 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 2022, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zabezpečit dodržování Pravidel 

rozpočtového provizoria na rok 2022. 

 

Hlasováno: 

Pro: 12 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Jungwiertová, Korbel, Kendíková, Kadlec) 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 46/2021. 

 

 

K bodu 6 - Čerpání rozpočtu – úprava při vyplácení platů od měsíce 

prosince 2021 (TISK Z 048) 

Pro zajištění řádného výpočtu platů za měsíc prosinec 2021 a dalších let budou v roce 2021 

prosincové výplaty odeslány na účty zaměstnanců, zastupitelů, pracovníků na dohody, 

v měsíci lednu z běžného účtu MČ Praha-Libuš. Výplaty budou vypočteny a výdej bude 

účtován v měsíci lednu následujícího roku. Náklady na platy budou proúčtovány do měsíce 

prosince, ale již se nebude pro převod mzdových prostředků za měsíc prosinec běžného roku 

používat depozitní účet MČ Praha-Libuš. Jedná se v podstatě o úpravu, která je již běžná na 

mnoha městských částech, protože během vánočních svátků může dojít k onemocnění 

zaměstnanců a výše platu je pak nutné přepočítat ještě na konci roku, než se odešlou částky na 

depozitní účet. Výjimku bude tvořit výpočet odměn z DPP týkající se projektu z MV ČR.  

Pro rozpočet roku 2021 to znamená, že dojde k nižšímu čerpání financí na mzdových 

položkách, budou vyplaceny pouze platy za 11 měsíců. V roce 2022 již budou opět vyplaceny 

platy za 12 měsíců. (prosinec 2021 – listopad 2022).  

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé: Macháček, Sochůrek, Kadlec. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
bere na vědomí úpravu výplaty platů od měsíce prosince 2021 tak, že rozpočtové roky budou 

vždy obsahovat výplaty od prosince předcházejícího roku do listopadu aktuálního roku.  

 

Hlasováno: 

Pro: 12 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Jungwiertová, Korbel, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 47/2021. 
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K bodu 7 – 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 049)  

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.13/2021 a č. 14/2021 v období od 21. 

9. 2021 do 29. 11. 2021, provedené rozpočtovými opatřeními č. 27/2021 až č. 29/2021. 

Finanční výbor tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 30. 11. 2021. 

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé: pan starosta, Kadlec.  

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. 233/2021 ze dne 29.9.2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 13/2021 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 27 - č. 28/2021  

 

- usnesení RMČ č. 249/2021 ze dne 27.10.2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2021 č. 14/2021 provedenou rozpočtovým opatřením č. 29/2021 

 
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: 12 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Jungwiertová, Korbel, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 48/2021. 
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K bodu  8 - Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK 

Z 050) 

 
Zastupitelstvu městské části je předkládán Návrh výše odměn členům Finančního a 

Kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za jejich činnost ve 

výše uvedeném období. 

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

dne 30. 11. 2021. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé pan starosta, Řezanka, Kadlec. Macháček, Jungwiertová, Tůmová,  

 

Hlasování o protinávrhu pana zastupitele Řezanky: 

6-1-5 nebylo přijato.  

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

návrhu usnesení dle původního návrhu pana starosty. 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za jejich činnost za období od 12/2020 do 11/2021 dle účasti 

členů výborů na jednáních výborů ve výši od 400,- Kč do 2.000,- Kč - viz neveřejná příloha č. 

1 tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 11 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Korbel, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Jungwiertová)  

a bylo přijato usnesení č. 49/2021. 

 

 

 

K bodu  9 – Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 13/5 v k 

ú. Písnice se společností  HANAJ s.r.o. (TISK Z 051) 

 
Na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2016084128 ze dne 21.12.2016  a 

vydaného Kolaudačního souhlasu č.j. P12 31067/2020 OVY ze dne 27.8.2020 požádal Miroslav 

Hofman pro společnost HANAJ s.r.o., o prodej pozemku, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, parc. č. 

13/5 v k. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 50 m
2
, druh pozemku-ostatní plocha. Na tomto pozemku 

byla vybudována parkovací stání pro potřeby mateřské školy, ateliéru a kavárny s knihovnou, které 

jsou postaveny na pozemcích žadatele parc.č. 6 a 7 oba v k.ú. Písnice. 

 

Pozemek parc.č. 13/5 v k. ú. Písnice byl oddělen od pozemku parc.č. 13/1 v k.ú. Písnice geometrickým 

plánem č. 1556-66/2021.  
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Podle znaleckého posudku č. 5036/60/2021 vypracovaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou je kupní 

cena stanovena ve výši 271.000,- Kč, tj. 5.420,-Kč/m
2
. Kupující je dále povinen náklady spojené 

s návrhem na vklad ve výši 2.000,- Kč a náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 

4.000,- Kč. 

 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Frank, Jungwiertová, Tůmová, Kadlec, pan starosta,  

vedoucí OSMI Pichová.  

Příchod zastupitelka Adámková – 18:55 – přítomno 13 zastupitelů.  

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 se společností HANAJ s.r.o., se sídlem: Modřanská 

621/72, 143 00 Praha 4 -  Modřany, IČO: 28989139, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158175, na prodej pozemku parc. č. 

13/5 v k. ú Písnice, obec Praha, o výměře 50m
2
, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

za cenu ve výši 271.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 5036/60/2021, vypracovaného 

Ing. Jaroslavou Hromádkovou,  

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

součástí tohoto usnesení.  

 

 

Hlasováno: 

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

Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 4 (Adámková, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová) 

a bylo přijato usnesení č. 50/2021. 

 

 

 

K bodu  10 - Projektová dokumentace pro územní řízení na akci 

„Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici“  (TISK Z 052) 

 
Projektová dokumentace pro územní řízení byla projektanty předána ve fázi hrubopisu 

k případným připomínkám zadavatele. 

Navrhovaný stav, stručný popis stavebně technického řešení: 

Jedna se o přístavbu obdélníkového půdorysu propojeného se stávající budovou školy 

společnou vstupní halou a zřízení nového hřiště v severní části areálu školy., která doplňuje 

stávající budovu ZŠ v Praze Písnici hlavně o chybějící tělocvičnu, kromě nových kmenových 
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třid i o novou kuchyň a jídelnu. Ve stávající budově školy dojde k drobným úpravám interiéru, 

zejména v podkroví. Předmětem stavby je také výstavba nového atelieru na místě bývalé 

požární zbrojnice, nove venkovní hřiště, úprava areálu školy včetně oploceni a komunikace v 

ulici Ladislava Coňka. Úpravou komunikace a vhodným umístěním přístavby vzniká mezi 

budovami nová piazzeta, která je součástí veřejného prostoru. 

 

SO-01  - Nová budova 

Nová školní budova je koncipována jako protiváha stávající školy. Jedná se o kompaktní 

stavbu, umístěnou do svahu tak, aby při splnění požadovaného programu zůstalo zachováno 

co nejvíce nezastavěného pozemku. Dvě podlaží s učebnami, navazující na vstupní piazzettu 

mezi oběma budovami, jsou usazena nad částečně zapuštěný víceúčelový sál - tělocvičnu. 

Díky tomu je možné dosáhnout drobnější měřítko vstupní části a dostatečného odstupu školy 

od nejbližších sousedů. Nová budova se hmotově i tvarově vztahuje ke staré škole, ale 

soudobé použití materiálů i tvarosloví vytváří její moderní pendant. Směrem do piazzety a k 

ulici Ladislava Coňka je pevná markýza podepřená ocelovými sloupky. 

Střecha je valbová a v jejím vrcholu je umístěn horizontální střešní světlík. Valbová střecha je 

s extenzivním vegetačním souvrstvím. 

Obě budovy jsou provozně a bezbariérově propojeny proskleným spojovacím traktem se 

sdíleným hlavním vstupem na úrovni terénu a s šatnou umístěnou v suterénu. Spojovací trakt 

je navržen s plochou pochozí střechou s vegetačním souvrstvím. 

 

SO-02 – Stará budova 
Ve stávajícím objektu je odstraněna přístavba školní kuchyně. Požární schodiště je nahrazeno 

výtahem, nad kterým je zvýšena plochá střecha s umístěnými technologiemi pro GSM a 

internet. V severní čísti valby je odstraněn střešní vikýř. 

Před cca 5 lety byla fasáda zateplena kontaktní tepelnou izolací a opatřena tenkovrstvou 

omítkou s fasádním nátěrem.  Kontaktní izolace je v dokumentaci ponechána a fasádní nátěr 

je obnoven v novém odstínu původní omítky. Na fasádě jsou obnoveny nápisy a vlajkosláva. 

Další úpravy se týkají převážně interiéru. Jsou odstraněny nevhodné nenosné konstrukce a 

dosluhující rozvody elektro. 

Charakter interiéru staré budovy je navržen v klasickém duchu škol z počátku 20. století. V 

interiéru jsou použity tradiční omítky s obklady. Podlahy ve třídách jsou z dřevěných výlisků a 

povlakové krytiny. Na chodbách jsou podlahy ze stávajícího litého terasa. 

 

SO-03 – Veřejné prostory 

Mezi novou a starou budovou je navržen nový veřejný prostor vstupu do školy tzv. piazzetta. 

Piazzetta je vydlážděna kamennou mozaikou a umožňuje částečné pojíždění pro údržbu. Proti 

neúmyslnému vjezdu osobních automobilů je ze strany komunikace ochráněna sloupky. Ve 

středu piazzety je umístěn solitérní strom a lavičky. 

 

SO-04 - Ateliér 

Výtvarný ateliér přebírá hmotové řešení nové budovy jakožto jednoduchého kvádru s 

cihelným pláštěm a valbovou střechou. Uvnitř nabízí velkorysý univerzální prostor pod 

otevřeným krovem, s horním osvětlením, který slouží jako dílna nebo herna. Velké posuvné 

okno umožňuje propojit ateliér s venkovním před prostorem. 

 

SO-05 – Areál školy 

Areál školy je funkčně rozdělen na několik částí, které jsou volně propojeny. Celý areál je z 

důvodu bezpečnosti oplocen. V místě terénních úprav jsou nové opěrné zdi z pohledového 

železobetonu, které v části tvoří základ pro ochranné pletivo hřiště a oplocení mezi pozemky. 
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V severní části pozemku, na hranici s parcelou č. 316 v k.ú. Písnice, bude část oplocení 

tvořena živým plotem, který bude v zimních měsících opadavý. Na hranici s parcelou č. 306/1 

v k.ú. Písnice bude při realizaci výkopů a opěrných zdí brán zřetel na možnou zakopanou 

strouhu, která bude průběžně monitorována zemními sondami. 

V jižní části pozemku při staré budově je umístěna zahrada školní družiny s herními prvky a 

venkovní učebnou. V užší části (ve štítu) je ponechán prostor pro vyvýšené záhony. Povrch 

zahrady je převážně travnatý. Na zahradě jsou ponechány vzrostlé stromy, které jsou 

doplněny o nové jedince směrem k ulici Ladislava Coňka. 

Východní část mezi novou a starou budovou je navržena pro školní dvůr využívaný o 

přestávkách. Dvůr je přístupný ze vstupní haly v úrovni přízemí i z původního vstupu ze staré 

budovy. Povrch dvoru je částečně dlážděný a částečně ponechán travnatý. Dvůr je osazen 

ovocnými stromy. 

Ve východní části navazující na novou budovu je dřevěná terasa pro školní družinu. Terasa je 

ve dvou úrovních. 

V severní části areálu je sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem. Hřiště je přístupné 

ze školního dvora po přímých schodech a nebo směrem od ulice Ladislava Coňka z prostoru 

druhého vstupu do tělocvičny. Pro sportovní hřiště je pod terasou družiny malá nářaďovna.   

 

Zajištění bezbariérového přístupu: 

Bezbariérovost je zajištěna podlažími v jedné úrovni, napojením hlavního vstupu na okolní 

terén a výtahem obsluhujícím všechna podlaží umožňující přepravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V nadzemních podlažích je vždy jedna WC kabina uzpůsobena 

pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stávající bezbariérové 

řešení budovy školy SO 02 zůstává zachováno beze změny. Bezbariérové propojení přístavby 

a stávajícího objektu školy je řešeno výtahem. Objekt nové polytechnické učebny SO 04 je 

jednopodlažní se vstupem napojeným na okolní terén. 

  

 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: pan starosta, Tůmová, Kadlec, Macháček, Loukota,  

Charakter jednotlivých činností Částka v Kč Způsob stanovení  

Projektové práce, autorský dozor, mykologický a archeologický 

průzkum, apod.  
17 653 900  SOD 

Technický dozor investora 600 000 Dle ceny roku 2021 

Koordinátor BOZP 500 000 Dle ceny roku 2021 

Organizace výběrových řízení 200 000 Dle ceny roku 2021 

Stavební práce 190 000 000 Dle ceny roku 2021 

Interiérové vybavení    2 000 000 Dle ceny roku 2021 

Ostatní činnosti (např. vynětí z půdního fondu, zaměření 

pozemků, posouzení vsaku srážkových vod, studie ochrany proti 

bludným proudům, sondy na VLT plynovodu, dopravní studie, 

apod.) 

Součástí PD  

CELKEM 222 000 000  
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vedoucí OSMI Pichová. 

           

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „Rekonstrukce a 

přístavba základní školy v Praze Písnici“ zpracovanou společností Rusina Frei, s.r.o. dle 

Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2020 v souladu se schválenou architektonickou studií. 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Jungwiertová, Korbel, Kendíková, Kadlec, Adámková) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 51/2021. 

 

K bodu  11 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 6. 9. 2021 

do 8. 11. 2021 (TISK Z 053) 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 6. 9. 2021 

do  8. 11. 2021. 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé: pan starosta, Tůmová, Jungwiertová, Adámková, Kadlec, Koudelková 

vedoucí OSMI Pichová.  

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 6. 9. 2021 do 8. 11. 2021. 

Hlasováno: 

Pro: 13 (pan starosta, Koudelková, Macháček, Loukota, Černá, Frank, Řezanka, 

Tůmová, Jungwiertová, Korbel, Kendíková, Kadlec, Adámková) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 
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a bylo přijato usnesení č. 52/2021. 

 

 

K bodu 12 – Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

Zastupitelé: pan starosta, Jungwiertová, Adámková, Kadlec, Tůmová, Řezanka, 

tajemník Sochůrek, vedoucí OSMI Pichová. 

 

 

 

K bodu 13 – Závěr 
Ve 20:15 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


