
STENOZÁPIS z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš  

dne 7. prosince 2021 

 

1. 

Zahájení 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: … Štajnera a pana zastupitele Štancla.  

 Začal bych trošku netradičně a prosím o vaši pozornost. Jak si jistě všichni 

vzpomenete, i vy, kteří jste tady teprve první volební období, tak si vzpomenete na naši 

kolegyni slečnu Petru Janáčkovou, která pracovala dlouhá léta na sekretariátu až někdy do 

února roku 2020, kdy po bezmála deseti letech práce na sekretariátu úřadu Petra, dá se říci, 

roztáhla svá křídla a rozletěla se svým životem někam dál pracovat. Všichni, co jsme ji znali, 

tak jsme z toho sice byli na jednu stranu částečně smutní, protože Petra u nás pracovala 

dlouho a byla nesmírně hodná, obětavá, ale na druhou stranu jsme jí to hrozně moc přáli, aby 

poznala nový pracovní kolektiv, nové lidi, což pro její soukromý život mohlo být velkým 

přínosem. 

 K našemu šoku jsme se před dvěma dny dozvěděli, že tento nový život už bohužel 

neměl dlouhého trvání a slečna Petra před několika málo dny zemřela na těžkou nemoc, 

prohrála boj… Dovolte symbolicky na začátek našeho zastupitelstva, abychom povstali a 

symbolickou podobou uctili její památku. Děkuji vám.  

 Ještě s dovolením dodám, že pohřeb se koná ve středu v její rodné obci ve Slavičíně. 

Přestože myslím, že jsme dali za městskou část věnec, úředníci naší městské části ještě poslali 

kondolenci, tak jsem k nim připojil i osobní dopis její mamince. Tolik trošku smutný úvod na 

počátek našeho zastupitelstva.  

 Děkuji vám a dovolte, abychom pokročili dál. Máme před sebou 6. zasedání ZMČ 

svolaného na úterý 7. prosince v 18.00 hodin do tělocvičny klubu Junior z pochopitelných 

důvodů. Jak jsme avizovali, občané mohou přijít k nám do tělocvičny, přece jenom jsme tady 

schopni si ty rozestupy nějak udržet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

 Obdrželi jste program. Dřív než vás požádám o nějaké návrhy na doplnění tohoto 

programu, poprosil bych o dva ověřovatele zápisu. Hlásí se pan Frank, a třeba se někdo také 

přihlásí. Před Vánoci to bude rychlé. Takže konstatuji, že online máme jednoho zastupitele, a 

teď v sále by nás mělo být 11.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro, aby ověřovateli byli pan Frank a moje maličkost. Vidím 

jednomyslně. Děkuji. 11 – 0 – 0.  

 Ještě bych poprosil… 12 – 0 – 0. Omlouvám se.  

 

Volba členů návrhového výboru 

 Teď bych ještě poprosil o návrhový výbor. Nevím, jestli budou případní protikandidáti 

do volební komise, nebo tedy do finančního výboru, tak abychom zvolili volební výbor 



zároveň s návrhovým výborem, nebo bychom to spojili. Někdy se to spojuje. Uvidíme, až 

dojdeme k samotnému bodu, tak návrhový výbor, který by sbíral případné návrhy na 

pozměňovací návrhy.  

 Nevím, jestli můžu poprosit trojici paní Černou, pana Řezanku, pana Loukotu. Jestli 

s tím všichni ostatní souhlasíte? Neobdržel jsem dnes nijak zásadně velké připomínky nebo 

neočekávám změny návrhů, dnes bude to asi formální věc. Pokud nemáte nikdo jiný návrh, 

nevidím nikoho, kdo by se hlásil.  

 Dovolte mi dát hlasovat o složení návrhového výboru. Kdo je pro? 12. Děkuji. 

Návrhový výbor máme schválený.  

 

    Schválení programu 

 Postoupíme k bodu programu. Dnes jste ještě obdrželi jeden tisk na zařazení, který 

jsme připravili ve spolupráci s předsedou finančního výboru panem Matějem Kadlecem, a to 

z toho důvodu, že rezignoval na práci člena finančního výboru pan Ing. Jan Urbanec na konci 

listopadu. Po dohodě s panem jsem předsedou navrhl kandidáta pana Martina Prose, tak až 

bude volba, každopádně bychom měli zařadit tento tisk.  

 Navrhuji, abychom zařadili jako bod číslo 4 před rozpočtové náležitosti finančního 

výboru. Tímto omlouvám pana Prose, který mi dnes volal, on byl připravený přijít sem k nám 

na jednání zastupitelstva, a volal mi, že jde s dítětem na PCR testy a má příznaky nemoci, 

takže tímto se omlouvá. Ale předpokládám, že ho všichni známe. Představení, které je 

uvedeno v důvodové zprávě, které on nám poslal, už jste pana Prose viděli, protože nám 

pomáhal v jednání s Českou spořitelnou s nadšením a erudicí, asi všichni dobře víme. 

 Dovolte mi, abych navrhl tento tisk Z 054 zařadit jako bod číslo 4, což tedy činím ve 

spolupráci s panem předsedou. Omlouvám se, vy jste předkladatel, jestli případně chcete, 

pane kolego, nějaké jiné zařazení bodu.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Se zařazením souhlasím, jiný kandidát není znám.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Dal jsem to jako bod číslo 4. 

Zeptám se, jestli máte někdo další návrh na zařazení nějakého bodu. Nikoho nevidím. Nikoho 

dalšího nevidím. Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu Z – 054 jako čtvrtý bod programu, 

a potom bychom hlasovali o programu jako celku.  

 Kdo je pro, abychom Volbu člena finančního výboru zařadili jako bod číslo 4. do 

našeho programu? Dávám hlasovat. Kdo je pro? 12 – jednomyslně.  

 A nyní dávám hlasovat o programu jako celku. Kdo je pro navržený program? Také 

vidím jednoznačně všichni.  

 

2. 



Interpelace občanů   

 Žádné občany tady nevidím…. tento bod máme vyčerpán. 

 Přistoupíme k bodu číslo  

 

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 

 

 Předkládá pan tajemník? Pan Macháček se hlásí jako předkladatel. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: V podstatě jde o to, že kolega Matěj Kadlec kromě 

povinností zastupitele vykonává věci, které s touto funkcí nemají vůbec nic společného. 

Vedení kroniky, … článku v časopisu U nás… Měl by za to dostat řádně zaplaceno. 

V důvodové zprávě je uvedený paragraf, podle kterého zákona a paragrafu musíme toto 

usnesení učinit. To je asi všechno.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Myslím si, že ten tisk je 

srozumitelný ve své podobě. Hlásí se pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Dobrý večer, dámy a pánové, krátce bych k tomu něco 

řekl. Jedná se vlastně o dvě činnosti. První je časopis U nás a členství v redakční radě, kde 

jsem od roku 2007. Jedná se tam vlastně o dvě činnosti.  Je to rozdělené, rozdělení, protože 

pokud jde o příspěvky do rubriky Debata, tak ty já sice čtu, ale žádný honorář za ně 

nepobírám a vzdávám se ho. Pokud jde o ostatní činnosti, v případě … nebo psaní nějakých 

příloh v časopisu letním k 700. výročí obce, s tím mám poměrně dost práce a nějaké malé 

náklady, tak bych byl rád, kdybych ten honorář za to mohl obdržet.  

 Druhá věc je psaní kroniky. To je také poměrně rozsáhlá agenda, kde jsem se 

dozvěděl, že je hlasování zastupitelstva nutné…, nicméně s tou kronikou je to složitější. Ještě 

budu s úřadem o další spolupráci jednat. V této souvislosti jsem vás chtěl poprosit, kdybyste 

věděli o někom, kdo by měl o tuto činnost zájem v jakémkoli rozsahu jako drobná výpomoc 

nebo i převzetí této činnosti v budoucnu, tak se s ním velmi rád kontaktuji a vejdu do 

spolupráce, protože tady na městské části, přestože jsme malí, máme tu agendu poměrně 

širokou a opravdu je o čem psát. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za představení a uvedení do 

problematiky. Ptám se, jestli se někdo další hlásí. Nevidím nikoho, rozpravu uzavírám, a 



protože nemáme žádné změny, tak mi dovolte hlasovat o předloženém znění. Ještě technicky 

pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Konstatuji, že bych mohl být ve střetu zájmů, takže se 

zdržím hlasování.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře, pan Kadlec hlásí možný střet 

zájmů. Děkuji.  

 Takže dávám hlasovat o předloženém znění. Kdo je pro? Vidím 11, nikdo se nezdržel 

a 1 nehlasoval.  

 Máme tisk  

 

4.  

Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

 

 Už jsem uvedl, že na funkci rezignoval pan Urbanec, to máme součástí podkladů. 

Oslovil jsem pana Martina Prose, aby do konce tohoto volebního období, což už je necelý rok, 

zda by byl ochoten přijmout tuto funkci. Martin Pros vyslovil svůj souhlas a e-mailem poslal 

text, který máte v důvodové zprávě. Přeposlal jsem to předsedovi finančního výboru panu 

Kadlecovi… Poprosím pana Kadlece, předkladatele tohoto tisku, aby ho přednesl. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Děkuji. Vzhledem k tomu, že finanční výbor zasedal už 

minulé úterý a rezignaci pana Urbance jsem dostal dříve, tak jsem s ní mohl seznámit finanční 

výbor. Tak jsem učinil a všichni s tímto postupem souhlasí a nemám zprávu o tom, že by byli 

navrženi jiní kandidáti, anebo že od začátku finanční výbor svým způsobem odráží složení 

zastupitelstva, tak s návrhem, aby byl členem výboru pan Pros, se ztotožňuji. Jde o to, že už 

pan Urbanec byl nominantem Spojených sil pro Libuš, a je tedy logické, aby ho nahradil 

nominant opět této partaje či politického uskupení.  

 Volbu máme připravenou tajnou, pokud nebude jiný návrh, a bude zřejmě pouze 

jediný kandidát.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan předkladatel navrhuje volbu tajnou. 

Mám připravený, přinesl jsem s sebou i volební řád, a to je, že tento volební řád je vlastně 

z roku 2014, upravuje volbu starosty, zástupců starosty, členů rady, předsedů, členů výborů 

zastupitelstva. Nicméně můžeme, pokud máme jednoho kandidáta, tak i pro člena výboru 

můžeme hlasovat aklamací. Přiznám se, že z úsporných časových důvodů, máme jednoho 

kandidáta, dávám protinávrh, že bychom odhlasovali volbu aklamací. Myslím si, že to za této 

situace není ani nějaké rozdělující. Kdyby byli dva kandidáti…, ale navrhuji aklamaci. 



 Dovolte mi dát protinávrh k návrhu na tajnou volbu. Dal bych hlasovat o tom, kdo je 

pro, že ta volba bude aklamací, pokud to projde, tak bychom v případě, pokud ještě někdo 

vystoupí v diskuzi, tak samozřejmě dostane prostor, pokud ne, tak bychom hlasovali 

aklamací. Pokud to neprojde, zřídili bychom volební výbor a připravili všechno na tajnou 

volbu. Je to tak? Výborně.  

 Dávám návrh, abychom nyní hlasovali aklamací. Kdo je pro? 9. Kdo je proti? Nevidím 

nikoho. Zdrželi se 3. Což nám vychází. Tento způsob byl zvolen.  

 Nyní otevřeme diskuzi, jestli někdo chcete nějaký dotaz v rámci tohoto bodu. Paní 

doktorka Tůmová a potom se hlásí pan Macháček. Prosím.   

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobrý večer. Jenom bych upřesnila, že složení 

finančního a také kontrolního výboru úplně nekopíruje složení, rozložení politických sil 

v zastupitelstvu. Upřesňuji tady… Např. naše uskupení nemá v kontrolním výboru žádného 

zástupce, přestože kandidoval.   

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Macháček se hlásí.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Mám technickou. … náměstka ministra financí, tak 

si myslím, že to je dostatečná kvalifikace do našeho finančního výboru.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se pan Kadlec, potom se přihlásím 

já.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Samozřejmě nemůžu mluvit za kontrolní výbor, kde to je 

jinak, než ve finančním výboru. Každá partaj, která je v zastupitelstvu, má svého zástupce ve 

finančním výboru. Mrzí mě, že jsem neinformoval zastupitele dřív a sám, protože finanční 

výbor má na rozdíl od kontrolního… nemáme žádného dalšího zastupitele kromě předsedy. 

Toto je určitá možnost, jak doplňovat.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Já se také přihlásím. Máte pravdu 

v tom, že to nekopíruje ty strany, resp. nekopíruje to asi obvyklé věci, jako že třeba předseda 

finančního výboru obvykle bývá z koalice, nikoli z opozice.  

 To je taková trošku třeba anomálie zase u nás na zastupitelstvu, a dlouhodobě má i 

opozice a občané mají ve finančním výboru většinu, v kontrolním výboru také, a mají 

předsedu, což je obvyklá praxe. Kdekoli tomu tak je, i na hl. m. Praze, ale je poměrně velkou 

anomálií, že ve finančním výboru opozice a občané mají jakoby většinu nad koaličními 

partnery. Takže s vámi souhlasím, ale vidím to zase úplně z opačného hlediska.  



 Nikoho dalšího nevidím. Uzavírám rozpravu. Máme před sebou jedno usnesení, a to, 

že bereme na vědomí rezignaci na člena finančního výboru pana Ing. Jana Urbance ze dne 27. 

11. 2021 a volíme členem finančního výboru pana doktora Martina Prose s účinností od 7. 12. 

2021. 

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 10. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 2.  

 Tímto mi dovolte ještě na záznam poděkovat panu Ing. Urbancovi za jeho práci ve 

finančním výboru a popřát, aby finanční výbor fungoval nadále dobře i s novou posilou 

panem doktorem Martinem Prosem. Děkuji.  

 Přistupujeme k dalšímu tisku, a to je Tisk Z – 047  

 

5.  

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 

 

 Předkládá moje maličkost. Schvalujeme pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2022, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Mně je ukládáno zabezpečit dodržování 

těchto pravidel. Chtěl bych poděkovat paní Čančíkové, panu tajemníkovi za zpracování tohoto 

tisku. Otevírám tímto rozpravu. První jsem viděl pana Macháčka a potom se hlásí paní 

doktorka Tůmová.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já jenom si vzpomínám na dobu dávno minulou, 

podobná usnesení jsme nepřijímali, protože ono z logiky věci platí, že není-li rozpočet, 

nastupuje rozpočtové provizorium, a to má svá kritéria celkem jasně dána obecně platnými 

právními předpisy. Chci říct, že i kdybychom toto usnesení nepřijali, stejně musíme podle 

toho postupovat. Děláme to proto, že kdysi nějaký audit zjistil, že to nemáme, a považoval to 

za ohromnou chybu. Od té doby to děláme, byť je to mírně řečeno nelogické podle mě. Ale 

z hlediska vynaloženého úsilí je nejjednodušší se tomuto požadavku přizpůsobit. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Paní doktorka Tůmová. 

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Jenom bych se chtěla zeptat, jaká je potom praxe 

během čerpání nebo během doby platnosti rozpočtového provizoria, co se týká třeba 

stávajících investic, investic, které nějak začínají, případně smluvních vztahů. Jaká je praxe? 

Jak si to tedy reálně potom představit, jak se to na městské části realizuje, to rozpočtové 

provizorium? Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, já zodpovím. Tak toto je věc, 

kterou vždycky také posuzuje audit. Nevybavuji si, že by nám tam někdy něco vytkl. Ta 

praxe, kterou úřad má, je určitě zavedena a je dobrá. Pokud máme nějakou investici, která je 



rozpracovaná, tak všechny tyto investory upozorňujeme na to, že po dobu trvání rozpočtového 

provizoria máme problémy s placením, resp. to nás ani tak netrápí, protože u všech těchto 

větších investic my nejprve musíme požádat hl. m. Prahu o to, aby nám umožnili znovu 

vlastně přenést investici do dalšího roku, byť je to jasné v případě větších staveb, jako byla 

služebna Městské policie, nebo stavba písnické hasičárny, což jsou prostě velké úkoly, které 

financujeme z hl. m. Prahy, takže oni to vědí a toto vypořádání, které s tím souvisí, probíhá až 

někdy v 2. – 3. měsíci daného roku, a my mezi tím už obvykle ten rozpočet schválený máme. 

Tam nemám žádný problém, a vzhledem k tomu, že drtivá většina našich investic, které 

zahajujeme, zahajujeme v době stavební sezóny, tak myslím si, že nás to nikdy v lednu, 

v únoru nijak neohrozilo, že by nám to zabrzdilo nějakou investici, že bychom v zimě nutně 

potřebovali začít něco stavět. Takže my stejně jedeme od samého začátku logicky na provoz, 

protože stavební sezóna začíná až o něco posléze. Pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Je to bod z finančního výboru s usnesením. My jsme na 

finančním výboru v tomto bodu řešili dvě věci. Jednak že bod 3 říká: včas a řádně plnit 

smluvní povinnosti, a bod 1, že je možné čerpat pouze tu 1/12. Tak jsme se dozvěděli, že to se 

případně řeší přes tzv. mandatorní výdaje, a že zkrátka v tomto problém nebude.  

 Další dotaz se týkal předpokládaného termínu schválení rozpočtu na rok 2022, kde 

jsme se dozvěděli, že by to mohlo být na přelomu ledna a února. Tak na základě tohoto jsme 

potom schválili usnesení, že doporučujeme zastupitelstvu rozpočtové provizorium schválit 

v předloženém znění. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji. Hlásí se někdo dál? Nevidím 

nikoho. Uzavírám rozpravu a dovolte mi, abych přistoupil ke schválení návrhu usnesení, tak 

jak ho máte v předloženém znění.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Vidím jednomyslně 12 – 0 – 0. Děkuji vám.  

 Přistupujeme k dalšímu tisku, a to je  

 

6.  

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

 

 Předkládá kolega Pavel Macháček. Tak poprosím pana předkladatele o úvodní slovo.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Bude to opět velmi stručné. Tady jde o to, že 

v podstatě finanční nároky zaměstnanců úřadu a výplaty všeobecně za měsíc prosinec, ten 

vlastní finanční tok proběhne z logiky věci a předpisů až v lednu. Samozřejmě že to jde 

poměrně přesně odhadnout, leč ve chvíli, kdy někdo po učinění tohoto odhadu kupříkladu 

onemocní, tak vlastně předpoklady tímto nabourává, a potom tedy na ekonomickém útvaru to 

musejí opravovat podle skutečnosti. A pakliže se tedy přejde k praxi, že budeme mít sice 12 



měsíců, ale až od prosince do listopadu, nikoli od ledna do prosince, tak se tohoto zbavíme. 

Pro tento rok, který právě končí, to bude znamenat, že tam budou mzdové náklady pouze za 

11 měsíců, ale v dalším roce samozřejmě už to bude těch 12 měsíců.  

 Jedná se vyloženě o technickou záležitost, paní Čančíková mě o toto žádala už někdy 

na jaře, s tím že to je údajně zaběhnutou praxí v různých městských částech. Pokud to není 

dostatečně podrobné, tak podrobněji neumím. Poprosil bych pana tajemníka v tom případě.  

 

 Pan Jindřich Sochůrek: Dobrý večer, jenom bych to přiblížil. V podstatě my pokud 

jsme v tomto systému, tak jsme vždycky u dat těch výplat vlastně museli převést na depozitní 

účet, a potom z toho depozitního účtu jsme to v tom měsíci lednu zpátky jakoby převáděli do 

daného roku. Právě když tam dochází k těmto problémům, že lidi jsou nemocní, tak máme 

potom problém to z toho depozitu snížit atd. To je tak ve stručnosti, a toto nám vlastně situaci 

naprosto zjednoduší a bude to v pořádku.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění. Hlásí se předseda 

finančního výboru pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Prosím vás, i toto je bod, který se na jednání finančního 

výboru dostal, byť si myslím, že je to jeden z těch, který je tam proto, že jsme zasedání 

výboru odložili. Já jsem mezi tím totiž dostal podklady pro zastupitele, některé body jsem do 

finančního výboru přidal. Tímto opět trošku poptávám systém, jak dostat od začátku všechny 

finanční záležitosti do finančního výboru.  

 Nicméně k tomuto bodu. Na finančním výboru jsme ho řešili poměrně podrobně, 

vysvětlovali jsme si to i prostřednictvím telemostu, a doporučujeme schválení zastupitelstvu 

v předloženém znění. Myslím si, že pan tajemník to vysvětlil velmi dobře, a že se zkrátka do 

nového roku, do toho ledna převádí pouze odhad platů, a pokud tam dochází k nějaké změně, 

tak to vytváří pracné problémy, a toto je cesta, jak je odstranit.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Někdo další se hlásí do diskuze? 

Není tomu tak. Uzavírám rozpravu a přistoupíme k hlasování. Máme tedy jenom jeden bod, a 

to, že bereme na vědomí to, co tady bylo i zmíněno, a máme to v písemné podobě. Dávám 

hlasovat.  

 Kdo je pro? Vidím jednomyslně, 12 – 0 – 0.  

 Tisk Z 049 

 

7.  

Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění 



 

 Dovolte mi otevřít rovnou rozpravu. Je to známý bod, který vám tady pravidelně 

předkládáme, takže otevírám rozpravu, jestli se někdo chcete na něco zeptat. Pan předseda 

finančního výboru, prosím.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Jenom zkonstatuji vzhledem k tomu, že je to opět bod 

finančního výboru s usnesením, že se jedná o rozpočtové opatření na terénní služby osobám 

bez domova, další je úhrada výdajů v souvislosti s volbami, a poslední jsou příspěvky na 

obědy pro žáky. Tak například to poslední, to už je asi šestá vlna příspěvků. My jsme to dříve 

pečlivě řešili, neshledali jsme tam nic rozporuplného, všechna tato rozpočtová opatření jsou 

v pořádku a finanční je v uvozovkách schvaluje, byť je zřejmé, že i zastupitelstvo pouze bere 

na vědomí. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Táži se, zdali se někdo další hlásí 

v rozpravě. Nevidím nikoho, rozpravu uzavírám a přecházíme k hlasování o tom, že 

zastupitelstvo bere na vědomí jednotlivá usnesení a čísla, která tam máte, která znamenají 

úpravu rozpočtu, provedenou rozpočtovými opatřeními.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Vidím jednomyslně 12 – 0 – 0. Děkuji.  

 Poprosím o další tisk, který předkládám já, tedy Z 050 

 

8.  

Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru 

 

 Dostali jste doplněný ještě v průběhu týdne o další účast, kdy máme návrh usnesení, že 

schvalujeme výši odměn členům finančního a kontrolního výboru, a to dle účasti členů 

výboru na jednání výboru ve výši 400 korun, od 400 do 2000, podle toho, jak byli přítomni. 

Je to tedy vlastně s prominutím za účast, když to tak řeknu. A hlásí se nám pan kolega 

Řezanka, který nám na stůl nechal dopravit svůj pozměňovací návrh. Tak já poprosím, aby jej 

předložil.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Dobrý den. Já stejně jako loni předkládám návrh, aby se 

to nehodnotilo podle účasti, ale podle toho, aby vyhodnotil předseda výboru efektivitu a 

schopnosti členů, a navrhuji tam odměnu 2000 pro kontrolní výbor a 10 000 pro finanční 

výbor. Rozdělení bych nechal na předsedovi výboru. Loni to bylo taky tak a osvědčilo se to 

podle mě. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme. Hlásí se pan Kadlec.  



 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Nejsem si jistý, jestli už jsme loni rozdělovali podle vašeho 

návrhu. Myslím si, že to bylo ještě podle té účasti. Já se s tou účastí… 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Ne, ne. Loni už to prošlo.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Ztotožňuji se s hodnocením podle účasti, protože mi to 

přijde pro členy motivující. Ona ta účast předpokládá to, že si prostudují podklady a připraví 

se na jednání. Čili se tam poměrně dobře počítá, kdo si kolik zaslouží. Já si myslím, že bych 

potom tu odměnu rozděloval stejně podle tohoto modelu. Jinak samozřejmě ta částka odměny 

není nijak extrémně vyšší nebo nižší, než je to v té tabulce podle docházky. Tam to asi nebude 

činit základní problém. Nicméně za sebe se přikláním k hodnocení dle účasti, neboť to 

považuji za motivační.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se pan Macháček. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Doporučuji respektovat přání pana předsedy.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vidím paní doktorku Jungwiertovou.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Já bych se chtěla zeptat, jaký je názor vás jako 

předkladatele původního návrhu, protože tady máme nějaký protinávrh také z vašeho 

uskupení, tak abychom si v tom mohli udělat jasno, v čem spatřujete výhody vy, když vlastně 

jste to nepředložili rovnou podle návrhu pana Řezanky. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Na obou způsobech vidím plusy i 

mínusy. Tak jsem si řekl, že počkám podle diskuze, jak to bude, jestli se přikloní 

k protinávrhu, nebo ne. Byl jsem informován dopředu panem Řezankou, že bude tento návrh 

opět předkládat. Já jsem i přesto, že tu diskuzi tady vedeme nad tím pokaždé, tak jsem se stále 

přikláněl k tomu návrhu, který jsem tady předložil, ale vidím i plusy na základě toho, co 

předkládá pan Řezanka. Paní doktorka Tůmová. Ještě pardon, paní doktorka Jungwiertová, a 

potom paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Tak bych se ještě chtěla zeptat pana Řezanky, 

jestli když tedy loni už to bylo podle toho jeho přístupu, a vůbec to nehodnotím, protože to 

neumím porovnat, jestli máte nějaký názor, jak se to třeba osvědčilo ve vazbě právě na 



aktivitu výkonnosti členů, nebo i třeba na účast jaký to tedy mělo dopad, abychom si to 

dovedli porovnat. Děkuji.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Děkuji za otázku. Neumím na ni odpovědět, protože na 

výbory nechodím. Nezaznamenal jsem negativní reakce od žádného z předsedů, takže 

předpokládám, že s tím neměli problém. Asi tak. Osobně si myslím, že rozhodně je lepší 

hodnotit jakoby aktivní účast, a ne jenom účast. Odsedět si to tam může přijít každý. (Ale 

kritéria jsou strašně složitá.) Ano. Já to dávám jako protinávrh, každý k tomu může mít svůj 

vlastní názor, nemám s tím problém.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chtěla bych se zeptat pana Řezanky, jak došel 

k celkovým sumám 2000 a 10 000. Jestli to tedy respektuje pětinásobný počet členů 

finančního výboru oproti členům kontrolního výboru? (Ano.) Pětinásobný?  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Když jsem odečetl zastupitele, kteří tu odměnu 

nepobírají, tak mi to vyšlo zhruba 4,5 nebo 5 : 1. Tak jsem tam dal pět. Prostě jsem zbytek 

zaokrouhlil. 

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Pak mně ještě přišlo pozoruhodné, že vlastně předseda 

finančního výboru vůbec netuší, že by nějakým klíčem rozděloval tyto odměny mezi členy 

jeho finančního výboru v loňském roce, pokud už to platilo. Tak se chci zeptat asi pana 

tajemníka, zda pana předsedu finančního výboru s tím oslovil, a proč ne. Pokud už to pan 

předseda finančního výboru měl rozdělovat loni.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, hlásím se do rozpravy. Teď si 

nevybavuji, jak to bylo, ale protože předseda finančního výboru je členem zastupitelstva MČ, 

tak pan tajemník ho nemusí oslovovat s tím, co je schváleno jako usnesení, to nejsme 

v mateřské školce. To předpokládám, že předsedové jednotlivých výborů mají, to je první věc. 

A druhá věc je, ona ta účast i kvůli covidu je problematická, co si budeme povídat. Kontrolní 

výbor se schází o něco méně často, a já tomu rozumím vzhledem k věkovému složení 

finančního výboru, případným nějakým zdravotním komplikacím, někteří členové se nám 

omlouvají ze zasedání zastupitelstva, tomu moc dobře rozumím. Takže ono se nedá úplně asi 

porovnávat tento stávající rok, který je opravdu covidový a je mimořádný třeba, s rokem 

2019.  

 Hlásí se pan předseda finančního výboru Kadlec. 

 



 Zastupitel Matěj Kadlec: Já si právě nevybavuji, že bych v loňském roce pro členy 

finančního výboru nějakou částku rozděloval. Ale já se na to doptám. Neříkám, že moje 

paměť je 100%, pouze si to nevybavuji, jak by ten vzorec fungoval, že bych tam ten rozpis 

dělal. Možná si to neuvědomuji. Samozřejmě že mě se to netýká. Doptám se na to. Omlouvám 

se, že teď nemůžu tu zkušenost přinést, a pana předsedu kontrolního výboru zde nemáme, 

takže se to nedozvíme. 

 Já jsem ale chtěl ještě uvést právě k té částce, že finanční výbor se letos sešel už 

pětkrát, i to páté setkání už je tam započteno. Členů je sedm, a vlastně všichni jsou občané. 

Proto je tam výrazně vyšší částka pro odměny členů finančního výboru, než kontrolního.  

 A taky jsem chtěl tento bod využít ještě k tomu, abych poděkoval za spolupráci panu 

Urbancovi, protože pokud se mohl zasedání účastnit, tak to byla vždy skvělá spolupráce a 

výborné připomínky do diskuze. Tímto mu děkuji, a zároveň se těším na spolupráci s novým 

členem.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Je někdo další, kdo se hlásí? 

Nevidím nikoho, rozpravu uzavírám. Máme před sebou jeden pozměňovací návrh. Budeme 

hlasovat o pozměňovacím návrhu. Když projde, tak platí, když neprojde, budeme hlasovat o 

tom mém původním návrhu, akorát vás prosím o jednu věc, a to, abychom nějakou jednu 

z těch variant schválili. O nic víc nejde. Aby přece jenom nějaké odměny dostali.  

 Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Řezanky. Dávám hlasovat. Kdo je pro? 

5 v sále a 1 online, to je 6. Kdo je proti? 1. Zdrželi se? 5. Tak nám to vychází. Návrh nebyl 

přijat.  

 Teď dávám hlasovat o mém původním návrhu. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Vidím 

11. 10 + 1 je 11. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? 1 hlas. Tímto bylo usnesení schváleno 

v původní variantě.  

 Přistupujeme k bodu  

 

9.  

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

HANAJ s.r.o. 

 

 Předkládá pan místostarosta Martin Frank. Otevírám bod a prosím pana předkladatele 

o úvodní slovo.  

 

 Zastupitel Martin Frank: Dobrý večer. Dovolte, abych předložil ZMČ záměr 

prodeje pozemku komunikace o výměře 50 m2, uvedené v katastru jako ostatní plocha před 

komunitním centrem Jasoň. Jedná se o komunitní centrum Jasoň v Písnici, určitě znáte 

všichni, Putimská, Zátoňská, roh. Záměr je ve formě kupní smlouvy na základě znaleckého 

posudku, vypracované paní znalkyní Ing. Jaroslavou Hromádkovou. Kupní cena byla 



stanovena ve výši 271 tisíc Kč, což znamená 5420 Kč za m2. Na tomto pozemku byla 

vybudována parkovací stání pro potřeby MŠ, ateliéru a celého toho centra Jasoň, který je 

postaven na pozemcích žadatele. Tato parkovací místa jsou veřejná, tzn., nejsou oplocena a 

slouží tedy nejen návštěvníkům toho centra, ale všem, kteří tam mají nějakou potřebu 

zaparkovat.  

 K tomuto záměru se již ZMČ vyjadřovalo v roce 2016, kdy jsme se společností 

HANAJ s. r. o. uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě kupní na tuto část pozemku. Nyní je na 

základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí zastupitelstvu předkládána kupní smlouva 

jako taková.  

 Jenom bych na závěr shrnul, že kupní cena je stanovena ve výši 271 tisíc Kč, což 

znamená 5420 Kč za m2, která slouží jako veřejná parkovací místa na ulici, dá se říci, pro 

kohokoli. Kupující je nadále povinen náklady spojené s návrhem na vklad ve výši 2000 a 

náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4000 Kč uhradit. To je asi pro úvod 

všechno. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předkladateli za uvedení do 

tématu, problematiky i minulosti. Děkuji. Otevírám rozpravu. Viděl jsem paní Jungwiertovou, 

pana Kadlece a paní Tůmovou.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Vy jste tady, pane Franku, několikrát zmiňoval, 

že vlastně ta místa jsou určena pro parkování komukoli. Chtěla jsem se zeptat, jaká je idea 

následně po odprodeji toho pozemku, zda i v případě, že ten pozemek tedy už potom vejde do 

vlastnictví pana majitele centra, tak zda tam také bude moci parkovat kdokoli, nebo zda už to 

bude vyhrazeno pouze zákazníkům toho kulturního centra. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Další se nám hlásí paní Tůmová, 

potom pan Kadlec. Potom se hlásím já.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych se chtěla zeptat pana předkladatele, proč nám 

tady dává do materiálů budoucí smlouvu kupní, která už zanikla. Ta smlouva už měla být 

realizována do doby kolaudace, a to realizována nebyla. Tak již vlastně zanikla. Proč je tady 

mezi podklady, a proč nebyl ten prodej realizován dřív. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Kadlec se hlásí, potom moje 

maličkost.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: I tento bod jsme nakonec probrali ve finančním výboru. Já 

to nyní budu říkat za sebe. Znalecký posudek dochází k nějaké ceně za tu nemovitost, což je 

v tomto případě parkoviště, a pak se v něm objevuje následující věta: Vzhledem ke 



skutečnosti, že oceňovaný pozemek není oplocen, slouží jako parkovací místa pro veřejnost, 

je zjištěná obvyklá cena snížena o 30 %. Já jsem v tom posudku nenašel jiné zdůvodnění, proč 

by měla být cena snížena. Zároveň uznejme, že běžně se prodávají pozemky neoplocené a 

veřejně přístupné. A nikdy to nebývá důvodem pro jakékoli ponížení ceny. Já se přiznám, že 

čtu poměrně velké množství znaleckých posudků na nemovitosti, a s tímto jsem se nesetkal 

vůbec, a pokud, tak tam vždy bylo řádné zdůvodnění, proč již vypočtená cena je dále znovu 

ponižována. A toto je skutečně rarita, a já bych prosil o bližší vysvětlení, ne třeba jenom toho, 

proč vůbec je už vypočítaná cena dále ponižována, proč to, že ten pozemek je parkovištěm 

neoploceným a je veřejně přístupným, se nezhodnocuje už v samotném výpočtu, kde by to asi 

mělo být. Ale chci se zeptat i na to, proč je to právě 30 %. My se nikde nedozvídáme, proč to 

není 20 nebo 40. A já když se na to tedy podívám z pohledu řádného hospodáře, tak tady mám 

snížení ceny, o kterém nevím, jak vzniklo, proč je to tato výše, a to zdůvodnění je pro mě 

poněkud rozporuplné, protože spousta nemovitostí není oplocena v pozemku, nebo jsou 

veřejně přístupné.  

 Takže jako finanční výbor jsme k tomuto dali usnesení, kde nedoporučujeme 

zastupitelstvu schválit, neboť jsme neměli odpovědi na tyto otázky. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Hlásím se do rozpravy já. Tak já 

jenom rovnou ještě asi můžu odpovědět na otázky, které i tady padly. Tak v kolaudačním 

rozhodnutí je jasně uvedeno, že vlastně ta místa budou veřejná, takže nedojde k jejich 

oplocení, tím odpovídám na dotaz, který tady byl. To je součástí kolaudace, ta místa jsou 

prostě veřejná, je tam, pokud se nemýlím, jedno místo, které je vyčleněno pro invalidy, a ta 

ostatní jsou prostě dostupná komukoli, kdo tam na ta místa zaparkuje. Jsou tedy veřejně 

přístupná a bude tomu tak i nadále. Jejich užívání pro ostatní nebude nijak omezeno.  

 Co se týče dotazu, proč je tady předkládána budoucí smlouva kupní. Tomuto dotazu, 

přiznám se, nerozumím, protože si myslím, že pokaždé, když tady předkládáme nějaký záměr, 

tak tady dáváme smlouvu budoucí kupní z toho důvodu, aby se zastupitelé mohli podívat, aby 

byla zajištěna taky kontinuita, jakou kupní smlouvu jsme uzavírali. Aby měli tedy porovnání, 

jestli ta současná kupní smlouva odpovídá tomu. Je to z roku 2016, a mohl by tady zase být 

dotaz: A jakou jste tedy jako uzavřeli smlouvu budoucí kupní, jejíž součástí byla kupní 

smlouva v roce 2016. Proč jste nám to nepředložili? Takže nerozumím tomu. Myslím si, že 

spíš je lepší, když je těch informací předložených více, ale případně nám to támhle paní 

zpracovatelka paní Šárka Pichová doplní. Ale myslím si, že to je v pořádku, že tady máme tu 

smlouvu.  

 A co se týče té ceny, tak si myslím, že to je věcí paní znalkyně, jakou udělá strukturu. 

Já jsem dostal dotaz, který jsem tedy zachytil, od pana Kadlece, který se ptal na úřad. Já jsem 

s paní znalkyní volal, ptal jsem se záměrně na tu strukturu. Nemůžu říci, že bych za svůj život 

četl stovky posudků, viděl jsem jich určitě také hodně, nejen tady na Libuši, ale třeba na hl. 

m. Praze, a tento posudek se rozhodně nijak neodchyluje od posudků, které někde jinde 

vídávám. A paní znalkyně potvrdila, že to je naprosto v pořádku, tak jak to napsala, že si za 

tím plně stojí, i co se týče té struktury toho posudku, že to takhle přesně může být 

koncipováno a že to takhle koncipuje, tak jak to koncipováno může být, tak ona to takhle 

koncipovala. To jenom k té formalitě.  



 Jestli tady zaznělo, že to už mělo být někdy na začátku zahrnuto do výpočtu, pro mě 

asi osobně, pro mě jako pro zastupitele, který pro to zvedám ruku, tak je vlastně klíčové, že 

všechny ty parametry, od kterých se odvíjí výsledná cena, že jsou tam uvedeny. Jestli jsou pro 

mě na stránce 1, nebo na stránce 4, je asi pro mě trošku nepodstatné. Ale nejsem si jist, že 

existuje jednotný předpis, co má být na stránce 1, co má být na stránce 2, 3, 4, kde to má být. 

 Viděl jsem, že se nám hlásí paní Pichová, a potom jsem viděl ruku paní Tůmové a 

pana Kadlece.  

 

 Paní Šárka Pichová: Dobrý večer. Chtěla bych vysvětlit, co měla na mysli paní 

doktorka Tůmová tím dotazem. My ve smlouvě budoucí máme napsáno na první stránce, že 

nejpozději do kolaudace bude uzavřena kupní smlouva. A to právě neproběhlo. Nicméně 

nezavazuje to nebo nevylučuje to závazek obou stran, uzavřít normálně standardní kupní 

smlouvu. A ta smlouva budoucí je tam právě uložena, jak řekl teď pan starosta, pro tu 

informaci, že ten smluvní závazek vznikl v minulosti při přípravě toho projektu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Paní Tůmová, potom pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji paní Pichové, že osvětlila princip mého dotazu, 

a ten směřoval k tomu, že právě v té smlouvě budoucí kupní je, že ta koupě má být 

zrealizovaná do kolaudace. Kolaudace proběhla už, pokud vím, před rokem, máme tady 

kolaudační rozhodnutí k dispozici. Můj poddotaz zněl, proč to tedy trvalo tak dlouho, protože 

sice ten závazek vznikl, ale zase zanikl. Protože ta smlouva teď už není platná ve smyslu, že 

by ten závazek pro nás z této smlouvy vyplýval. Tím neříkám, že bychom ten prodej neměli 

uskutečnit.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Pan Kadlec druhý dotaz. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Chtěl jsem reagovat na to, co jste říkal vy, pane starosto. 

Samozřejmě postupy a podoby znaleckých posudků mohou být asi v rámci předpisů různé, to 

nezpochybňuji. Jenom říkám, že z tohoto znaleckého posudku mně není zřejmé, proč to 

ponížení je 30 %. Proč není třeba 20 nebo 40. A na to bych potřeboval odpověď, abych mohl 

s čistým svědomím hlasovat. Takto to na mě osobně působí, že tam došlo k nějakému 

ponížení. Ale já nevím, proč je to takto. Jsem zvyklý, že ve znaleckých posudcích se všechny 

částky odůvodňují, a tady máme odůvodnění, že oceňovaný pozemek není oplocen a slouží 

jako parkovací místo. Ale to je naprosto standardní situace. To není přece důvod k téměř 

třetinovému ponížení ceny.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře, já se hlásím, zkusím s druhým 

příspěvkem.  



 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dívám se na to ještě i opačně z hlediska té 

samotné ceny. Protože my jsme tady někdy v minulosti řešili i případné nějaké duplicity, 

které máme, a jejich vypořádání. Jedna věc je, když ta duplicita je v případě nějakých 

pozemků, třeba stavebních, tam je to o něco jednodušší. Druhá věc nám ovšem nastává, 

protože to jsou třeba pozemky, které nám v uvozovkách můžou ležet ladem, a nic se na nich 

neděje, až se to nějak vyřeší.  

 Druhá věc je, tam kde máme duplicity v případě komunikací, což je zase jiná káva, 

protože to jsou pozemky, případně stavby, pokud už je tam ta komunikace vybudovaná, které 

už leží třeba na pozemku, které mají duplicitní vlastnictví, a musím říci, že jsem spíš naopak 

překvapený, že tady prodáváme za tak vysokou cenu tyto pozemky. Nechtěl bych být 

v situaci, kdy by ten postup byl opačný, a my jsme naopak potřebovali vykoupit nějaký 

pozemek proto, abychom tam mohli tu komunikaci nebo parkovací stání udělat, což třeba 

uvedu jeden příklad, tam kde jsou duplicitní a nevyřešené vlastnické vztahy, tak je třeba ulice 

U Jednoty, to si tedy opravdu neumím dost dobře představit, protože to je v místě, čase 

obvyklé a ve stejné poloze ve staré Písnici, kdybych vám měl tady předkládat, že to duplicitní 

vlastnictví, které tam máme s panem Č., že bychom vykupovali od něj za částku 4,5 tisíce 

korun. Přiznám se, že to by mě tedy docela mrzelo, tyto finanční částky vynakládat z našeho 

rozpočtu na to, že by se tam dělalo – a určitě na tom místě, kde máme duplicitní vlastnictví, 

by nepochybně nějaké parkovací místo vzniklo a byla by tam komunikace. 

 Pro mě je asi spíš jakoby klíčové, jestli můžu s klidným svědomím zvednout ruku pro 

tento prodej, musím říci, že mě spíš překvapuje, za jak vysokou částku to prodáváme, jestli si 

tady jako neodšpuntováváme hladinu, od které se bude vlastně odvíjet a porovnávat potom 

všechny další prodeje. Jen pro vaši představu, v únoru 2020 ZHMP vykupovalo klíčový 

pozemek poměrně dost velký, měl bezmála 10 tisíc m2, ve staré Písnici pro účely výstavby 

metra Depo Písnice, a ta cena podle znaleckého posudku byla něco málo přes 3 tisíce korun za 

m2. Nakonec tam došlo k dohodě, protože majitel za to požadoval více, a nakonec došlo 

k dohodě, že se cena zvedla, myslím, o 9 nebo o 10 %, takže to ve výsledku vyšlo asi na 3300 

korun za m2 ve staré Písnici pro pozemek, který bude sloužit pro metro. A Praha rozhodně, 

přiznám se, že kdyby tam tenkrát asi někdo přišel a řekl, že to bude stát 4,5 tisíce korun, tak to 

asi odhlasováno nebylo, protože za takové částky prostě Praha nevykupuje nejen, že 

komunikace, ale ani dokonce pozemky klíčové pro metro.  

 Takže vám sice nedokážu odpovědět na ta procenta, ale dokážu vám odpovědět, že 

když se podívám na tu cenu, za kterou to prodáváme, tak se obávám, jestli tady neděláme do 

budoucna problém, že tento pozemek prodáváme draze. A až budeme my potřebovat vykoupit 

třeba proto, abychom občanům v ulici U Jednoty nebo někde jinde mohli udělat pozemek, tak 

jestli se toto nevrátí jako bumerang naopak proti nám, že tady jsme stanovili vysokou hladinu. 

Ne my, vycházíme ze znaleckého posudku. Já chápu, že ty ceny rostou apod. Ale jenom 

rozhodně vím, že tady vykupujeme výrazně dráž, než kolik třeba vykupuje Praha v této 

lokalitě pro metro. Tedy prodáváme teď dráž, než za kolik Praha vykupuje v této lokalitě pro 

metro. 

 Vidím pana Kadlece a potom paní Jungwiertovou.  

 



 Zastupitel Matěj Kadlec: Považuji to za dvě věci. Tady se prodává parkoviště, a 

parkovištěm zůstane. Já osobně si také myslím, že ta cena je poměrně vysoká. To je můj 

osobní názor. 

 Na druhou stranu, a to je ta druhá věc, k té ceně se nějak dospělo, a já zkrátka té cestě 

nerozumím, a proto jsem se na ni ptal.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Rozumím. Paní doktorka Jungwiertová 

druhé vystoupení.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji. Omlouvám se. Snažila jsem se ty 

podklady dobře nastudovat, ale možná mi tam tedy něco uniklo. Pane starosto, vy jste tady 

mluvil o duplicitním vlastnictví tohoto pozemku. Pane předkladateli, můžete to prosím nějak 

osvětlit, jakou to má vazbu na tuto informaci ve vztahu duplicitní vlastnictví, vztah k ceně? 

Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: To asi nemůže to vysvětlit předkladatel, 

když jsem to říkal já, a ne pan předkladatel. Tak já si vezmu třetí vystoupení. Já jsem mluvil o 

tom, že když se tady porovnávají pozemky v místě, čase obvyklé, tak vím, že budeme 

potřebovat, pokud budeme chtít zrekonstruovat komunikaci ulici U Jednoty ve staré Písnici, 

tak tam hl. m. Praha má duplicitní vlastnictví s jedním občanem, a rozhodně když se tenkrát 

mluvilo o tom, že se to bude vykupovat, nebo v případě, že se bude nabízet ta částka, tak vím, 

za kolik se nabízí dneska pro výkup pozemků, které jsou v rámci komunikací, případně 

můžou třeba obytné zóně sloužit také jako parkovací místo. Tak kolik taková částka je. A 

rozhodně by hl. m. Praha nepřistoupilo na to, že se to bude vykupovat za částku 5,5 tisíce, 

nebo 4,5 tisíce, nebo kolik to vlastně dneska tady za m2 prodáváme. Že to je opravdu 

několikanásobně více, než za kolik je ochotno hl. m. Praha vykupovat pozemky proto, aby 

mohlo ty komunikace udělat. Teď už je to snad srozumitelné.  

 Paní Tůmová třetí vystoupení.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Potřetí se ptám, proč se to tedy táhne takto dlouho, tzn., 

nechali jsme zaniknout smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím paní Pichovou.  

 

 Paní Šárka Pichová: Dobrý večer. Tam samozřejmě probíhaly nějaké procesní kroky 

ještě v souvislosti se souhlasem, sdělením ze stavebního úřadu, vypracováním geometrického 

plánu, vypracováním znaleckého posudku, a upřímně je pravda, že jsme chvilku čekali na 

geometrický plán, který nechávala vyhotovovat protistrana. Tak tam asi bylo největší 

prodlení. Ale jinak říkám, má to další procesní kroky, které jsou ještě třeba před tím 



samotným prodejem samozřejmě provést, aby pak byly řádně zapsány v katastru nemovitostí. 

A dneska třeba souhlas s dělením pozemku podléhá dalším vyjádřením Magistrátu, odboru 

územního rozvoje Magistrátu, odboru dopravy atd. Je tam poměrně dost velký ještě správní 

úkon, jak bych tak řekla, než vůbec k tomuto schválení samotné kupní smlouvy může dojít. 

Můžu vám udělat klidně nějaký časový harmonogram, ale je tam ještě poměrně dost kroků, 

které musejí před samotným prodejem přejít.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Kdo další se hlásí v rozpravě? 

Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. Máme tady jedno usnesení, nepřišel k tomu žádný 

pozměňovací návrh, tak jenom ho shrnu, a to, že schvalujeme uzavření kupní smlouvy se 

společností HANAJ, a to, že jim prodáváme pozemek parc. č. 13/5 v katastru Písnice, obec 

Praha, o výměře 50 m2 ve svěřené správě MČ Praha – Libuš za cenu ve výši 271 tisíc Kč dle 

znaleckého posudku, a mě pověřujete, abych podepsal tuto smlouvu.  

 Všichni víme, o čem hlasujeme. Děkuji. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 9 Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se 4. A pro záznam uvádím, že v průběhu 

tohoto tisku, těsně na začátku tohoto tisku přišla paní doktorka Adámková, která byla 

omluvena z pozdního příchodu, a z toho důvodu se nám zvyšuje počet zastupitelů na 13, a 

proto i výsledek hlasování máme 9 – 0 – 4.  

 Děkuji vám. Tím jsme uzavřeli bod číslo 8 a přistupujeme k bodu číslo 

 

10.  

PD pro ÚŘ na Rekonstrukci a přístavbu základní školy v Praze - Písnici 

 

 Ponechám si slovo. Předkládám vám návrh usnesení, že bereme na vědomí 

projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici, 

zpracovanou společností Rusina Frei. Myslím si, že jste asi četli důvodovou zprávu. My vám 

toto předkládáme z toho důvodu, že můžu vám oznámit, že zatím věc běží, tak jak má. S tou 

společností nemáme nějaké zpoždění nebo nějaké zádrhely, předkládáme vám to z toho 

důvodu, že projektová dokumentace je plně v souladu s tou schválenou architektonickou 

studií, protože samozřejmě by mohla nastat nějaká situace, když teď projektová kancelář 

ověřuje a konzultuje to se všemi dotčenými orgány, že třeba z nějakého důvodu třeba vedení 

nějakého plynovodu nebo cokoli, nějakého zapsaného věcného břemene, aby mohlo dojít 

k úpravě samotného projektu, nic takového nám zatím žádný takový problém nenastal.  

 Musím říci, že projekční kancelář se velice dobře snaží. Dneska mi volali 

z Dopravního podniku, ze svodné komise, měli k tomu nějakou otázku, nějaké podklady 

dostali a chtěli ještě nějaké stanovisko za naši městskou část, tak jsem jim ještě nějaký 

příslušný dokument posílal, aby to tam všechno měli. To všechno běží, takže vám 

předkládáme, že vlastně není žádný problém a můžete vzít na vědomí, že už se dostáváme do 

další fáze, a to, že máme projektovou dokumentaci, a teď postupujeme dále, a zatím jsme plně 

v souladu s výsledky architektonické soutěže a nijak se od ní neodchylujeme.  



 Jestli mě doplní paní Pichová. 

 

 Paní Šárka Pichová: Jenom bych chtěla doplnit pana starostu, že vlastně hrubopisem 

té projektové dokumentace pro územní řízení začíná projednání územního rozhodnutí 

s orgány dotčenými v tom územním řízení, a jakmile bude tedy vydáno územní rozhodnutí, 

tak vás budeme zase dále informovat. Může dojít k nějakým drobným změnám na základě 

požadavku těch dotčených orgánů a správců sítí, ale zatím se nic takového nestalo.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: To jsou věci, na které nemůže 

architektonická soutěž třeba úplně přesně pamatovat. Třeba abych řekl, na co se mě ptal 

Dopravní podnik, tak Dopravní podnik, volal mi pan Dostál, který měl na starosti podobu 

rekonstrukce Libušské v Písnici, objízdné trasy, my jsme tenkrát i testovali, kudy autobus 

MHD může jezdit, v kterých uličkách ano, ne, kdy jsme to testovali. Takže třeba volá a říká, 

pro případ, co tam všechno máte, co se vám mění v ulici Ladislava Coňka, pro případ, až 

budeme zase jednou rekonstruovat Libušskou v Písnici, ať už z důvodu nějaké havárie, nebo 

nějakých jiných oprav, zdali bude moci autobus zase jezdit podél školy, jestli tam neděláme 

nějaké zábrany apod. Takže to jsou věci, na které samozřejmě nemusí pamatovat 

architektonická studie, ale musí na ně pamatovat projektanti teď v těchto jednotlivých fázích 

řízení, a doptávají všechna možná razítka a stanoviska od dotčených orgánů státní správy. 

 Otevírám rozpravu, nebo asi jsme v rozpravě. Paní Pichová mě doplnila. Informace 

pro vás. Hlásí se paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ráda bych se zeptala, jestli během přípravy projektové 

dokumentace došlo k nějakým změnám, odchylkám oproti tomu záměru té studie, která nám 

byla představovaná. Může se stát, že něco je naprojektováno, je potřeba to naprojektovat 

jinak. A současně jestli ta navržená celková cena je v tom rámci, kterou tato společnost 

vysoutěžila, s kterou vlastně přišla, protože každá architektonická kancelář připravovala 

nějaký projekt v nějaké ceně, tak jestli se tam držíme v tom inzerovaném rozpětí. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Tak na první otázku právě můžu 

odpovědět to, co jsem už avizoval, a to je, že jsme v souladu s tou schválenou 

architektonickou studií, mohlo by nastat, a pak bychom vám ty změny, ty odchylky od 

architektonické soutěže bychom vám představili, což všichni chápeme, že by se asi stát 

mohlo. Ale nevíme o tom, nestalo se to. Zatím všechno běží v souladu s architektonickou 

studií. A co se týče cen, tak sice zatím držíme, máte tam i tu tabulku, která je tam uvedena, 

která je samozřejmě s ohledem na poměrně dramatický vývoj cen stavebních prací a materiálů 

na trhu, což tady asi všichni pozorujeme, tak rozhodně nikdo nemůže očekávat, že ta cena 

zůstane taková, jaká tam je. Zatím v této fázi jsme, ale že bychom detailně teď v tuto chvíli 

přepočítávali, by bylo mrhání času i finančními prostředky na přepočet, protože toto je 

poměrně dost těžko predikovatelné, dokud nebudeme mít územní rozhodnutí. Protože teď 

v tuto chvíli samozřejmě nikdo neví, jak rychle to územní rozhodnutí získáme, a teprve až ho 



budeme mít a budou moci začít projektovat dokumentaci pro stavební povolení, tak pak bude 

čas se přesně zaměřit na ten rozpočet.  

 Toto budeme úzce konzultovat a koordinovat s hlavním městem Prahou, protože jsem 

velice zvědavý na to, jak se podaří vysoutěžit základní škola v Šeberově, která stanoví 

nepochybně nějakou cenovou hladinu, pokud se nemýlím, tak v tuto chvíli jsou další asi dvě 

školy v Praze, které jsou už ve fázi nějakého stavebního povolení, takže tam se bude také 

hodně odvíjet od ceny. Na Ministerstvu školství v hl. m. Praze se velice řeší to, kolik vlastně 

má být ve výsledku cena potom přepočtená na jednoho žáka. Ony samozřejmě ty školy nejsou 

úplně porovnatelné. Něco jiného je přístavba šesti tříd a tělocvičny k samotné škole, něco 

jiného je výstavba úplně komplet nové základní školy, jako bude v Šeberově. Takže to je věc 

jakoby druhá, ale hledá se taky jakýsi normativ, kterým by hl. m. Praha mělo možnost 

porovnávat jednotlivé školy a náklady na ně, což samozřejmě všechny tyto projekční 

kanceláře moc dobře vědí. Doposud se nějak tak vychází z cen škol, které byly postaveny 

v tom vnějším prstenci kolem Prahy, kde se v uplynulých letech školy stavěly. A teď jsou 

všichni zvědaví na to, jak to dopadne ve vnitřním prstenci Prahy. Ve vnějším jakoby v rámci 

Prahy, ale v tom vnitřním kolem prstence Prahy, a uvidí se, jaká tam bude cenová hladina.  

 Jestli mě paní Pichová chce doplnit, vidím, že se hlásí.  

 

 Paní Šárka Pichová: Jenom bych chtěla doplnit, že aktuální ceny budou v čistopisu 

projektové dokumentace pro územní řízení aktualizovány. Teď opravdu nevědí, jak říká pan 

starosta. Může tam být něco změněno, ceny se mění, a čistopisem projektové dokumentace 

pro územní rozhodnutí budou aktualizovány.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Kadlec se hlásí.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Děkuji za informace k tomuto bodu nebo k té přístavbě, tak 

jak je od začátku dostáváme. To vždycky považuji za vzorové a jsem za to rád. Proto si taky 

vybavuji, že na samém začátku jsme uvažovali o tom, jestli cena tělocvičny a šesti tříd bude 

nad sto milionů, nebo budeme pod, a vidím tady, že pouze stavební práce jsou v těch cenách 

toho roku 2021 rozpočtovány nebo uvažovány na 190 mil.  

 A zároveň v tomto odůvodnění můžeme číst, že hmotové řešení nové budovy bude 

jednoduchý kvádr s cihelným pláštěm a valbovou střechou. Tzn., že architektonicky to bude 

asi velmi puristické, a bude tam ta tělocvična, což je v podstatě takovýto prostor bez 

materiálu, bez příček, bez složitějších cen sociálního zařízení, a přesto jsme tady na 190 mil. 

pouze za tu stavbu, což mi přijde až z mého pohledu neočekávatelně vysoké.  

 Já vím, že v té projektové dokumentaci už by měl být položkový rozpočet. Ještě není.  

 (Odpověď ze sálu mimo mikrofon: …dělá se v dokumentaci pro stavební řízení 

většinou. Nicméně oni nám slíbili, že nám udělají nějaký podrobnější i v rámci územního 

řízení.) 



 Děkuji. Takže projektová dokumentace není ještě uzavřena, a tento položkový 

rozpočet bude ještě dělaný. Chtěl bych poprosit o jeho předložení, až bude, protože bych se 

do něj velmi rád podíval. Mně přijde za takovou stavbu, která bude tedy jednoduchým 

kvádrem, tato cena nesmírně vysoká. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji, děkuji za názor. Někdo další 

se hlásí v diskuzi? Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych se chtěla zeptat tedy znovu, s jakou sumou 

vlastně tato architektonická kancelář vysoutěžila tu architektonickou soutěž. Každá 

architektonická kancelář tam nějak tu svoji studii, ten projekt nacenila. Tak já to tady nemám 

před sebou tu loňskou agendu, tak jestli byste mi to tedy mohli zopakovat.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím paní Pichovou.  

 

 Paní Šárka Pichová: Máte na mysli, za jakou cenu byla uzavřena smlouva o dílo 

s architektonickou kanceláří Rusina Frei? 

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Odhad potom té realizace. Myslím, že každá 

architektonická kancelář dávala nějaký odhad, kolik ten jejich produkt, až se postaví, vlastně 

bude investora stát. Předpokládané náklady.  

 

 Paní Šárka Pichová: To byly nějaké předpokládané náklady, které jsme tady loni 

schvalovali. Myslím, že to bylo nějakých 170 milionů, ale jistá si nejsem. Protože tím, že se 

nám to furt aktualizuje, nemám tyto podklady u sebe. Není problém, abych vám je dala 

k dispozici. Ale myslím si, že byste je určitě dohledali v materiálech, kdy se schvalovala 

architektonická soutěž, tedy studie, a zároveň se schvalovala smlouva o dílo se společností 

Rusina Frei.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také do toho vstoupím, teď mi to paní 

Pichová docela osvěžila. Myslím si, že také, byli jsme někde kolem 180 mil. Tady máte 

uvedeno za stavební práce dle cen z roku 2021. Tu soutěž jsme uzavírali na konci roku 2020. 

Už tady podle cen roku 2021 je to 190 mil. Takže tam někde rámcově jsme. Byli jsme tam 

pod 200 mil. Odhad cen z roku 2021 na stavebních pracích jsme stále pod 200 mil. Potom 

jsou tam samozřejmě nějaké další práce, které jsou tam všechny možné průzkumy a technické 

dozory, organizace výběrových řízení, interiérové vybavení a další činnosti, které tu cenu 

budou samozřejmě navyšovat. Děkuji. Ale tu cenu tady v hlavě nemáme, ale v podkladech 

jste to měli. Držíme to. 



 Jenom připomínám asi i pro záznam a pro vás pro všechny, že z těch tří projektů, které 

jsme vybrali, byl tento projekt, které postoupily na tu symbolickou bednu na první až třetí 

místo, tak toto byla cena, která byla nejnižší, což bylo dáno také tím, že jsme zvolili projekt, 

který byl co nejvíce šetrný k sousedům, z těch tří projektů měl největší odstupové vzdálenosti 

od sousedů, byť třeba na úkor toho, že by ta škola mohla mít něco navíc, než jenom třeba 

větší učebny apod., větší nějaké společné prostory, ale ten pozemek má několik limitů kromě 

velikosti i to, že je vůči nejbližším sousedům poměrně hodně ve svahu, a přistupovali jsme 

také právě s ohledem a citlivě k nim právě tak, aby ta škola jednak zapadla, myšleno do 

architektonického rázu školy, a jednak aby samozřejmě nevzbuzovala nějaké předpoklady 

k odvoláním apod. Myslím si, že i ti sousedé, které jsme tenkrát pozvali na samostatné 

jednání s projektanty, viděli ze všech došlých deseti návrhů, které jsme měli, že jsme vybrali 

opravdu návrh, který je citlivý ke svému okolí a k nejbližším sousedům, a byl tedy i jakoby 

nejmenší z těch tří výsledných i co do rozpočtu.  

 Hlásí se pan Macháček a potom pan Loukota.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Jenom že bavit se dneska o ceně je velmi iluzorní, 

nevím, jestli vnímáte, co se děje, ale je nebývalá inflace, poslední takové skokové nárůsty cen 

ani nevím, kdy byly, ale momentálně téměř veškeré stavební materiály jsou úplně jinde, než 

byly, řekněme, na jaře. Samozřejmě v tom horším smyslu, jsou dražší. Podstatně dražší. 

Vesměs tedy různí analytici, čert ví, nakolik jim jde věřit, předpokládají, že až se situace 

stabilizuje, že zase půjdou ceny dolů, ale to je takové trošku věštění z křišťálové koule. Čili 

nejhorší by asi bylo, kdybychom zrovna teď měli vypisovat výběrové řízení, protože 

momentálně jsou ty ceny hodně nahoře.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění, hlásí se pan Loukota.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Dobrý večer, já bych k tomu jenom chtěl říct, že tady 

schvalujeme projektovou dokumentaci, nikoli cenu. A cena je hodně ve hvězdách, protože 

samozřejmě záleží, kdy se ta stavba bude realizovat. To je asi na tom to nejdůležitější.  

 Ale co se týče samotného rozsahu, tak ta cena byla nejnižší ze všech soutěžních 

návrhů, jelikož jsem byl členem poroty, která to hodnotila, tak o tom trochu vím. Proto jsem 

k tomu chtěl říct toto: že ta cena byla nejnižší, a zároveň odborná část poroty se shodla na 

tom, že ta cena je realistická. Že pokud by v době, kdy soutěž probíhala, stavba proběhla, tak 

by to za tu cenu šlo postavit, což je důležité, protože u některých návrhů, které i tak tu cenu 

měly vyšší, tak u nich panovala obava, že i tak by tu cenu nebylo možno dodržet.  

 Co se týče samotného vzhledu, ano, je to tak. Vzhled je dost minimalistický, ale to 

neznamená, že ta stavba samotná je malá, protože ona je založena poměrně hluboko, a 

samozřejmě založení té stavby pokud se bavíme o několika metrech do hloubky, bude stát 

značné peníze, protože na Libuši a v Písnici zrovna nejsou úplně vhodné geologické 

podmínky. Takže samozřejmě na povrchu se zdá, že ta stavba není nijak objemná, ale 

založení té stavby a objem té stavby, od které se samozřejmě odvíjí i cena, je poměrně velký. 

Díky.  



 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Asi závěrečné slovo bude mít ještě paní 

Pichová na doplnění.  

 

 Paní Šárka Pichová: Děkuji panu Loukotovi, přesně mi vzal slovo. Jenom jsem 

chtěla poznamenat, že vlastně půlka toho nového objektu je pod zemí. Tělocvičnu máme 

skoro celou pod zemí z důvodu výšky té budovy. A jinak na straně 12 souhrnné technické 

zprávy máte k dispozici orientační náklady stavby, a třeba jenom nová budova vychází na 129 

mil., ale je to včetně zapuštění, založení, jsme v břidle, takže bude poměrně dost náročné.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za zodpovězení těchto otázek. 

Hlásí se paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě bych se chtěla zeptat na takovou zajímavost, které 

nerozumím, ale zaujala mě tady. V důvodové zprávě je tabulka nákladů, a je tam 

architektonický a mykologický průzkum. Tak co je tam z mykologického hlediska 

zajímavého?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nevíme a zkusíme vám tuto otázku 

zodpovědět. To opravdu nevím. Děkuji. To je, tak jak jsme to dostali. Technicky se hlásí pan 

Macháček, tak možná bude vědět, co v takových průzkumech bývá.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Mykologický průzkum je, že odborníci hledají 

houby na krovu. Pravděpodobně na stávajícím krovu, není-li to napadeno houbami. Nic jiného 

tam nemůže připadat v úvahu z logiky věci.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: To má logiku, děkujeme. Ale můžeme tuto 

informaci ověřit. Hlásí se pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Architektonický průzkum se dělá pravděpodobně – jaký? 

Archeologický se dělá zřejmě povinně, mám ten dojem, a často to v periferiích Prahy probíhá 

formálně. Tady se půjde poměrně do hloubky, takže kdyby potom při stavbě něco našli, tak 

by se to asi řešilo dál. Ale myslím, že výchozí stav bude, že tam archeologové nic speciálního 

řešit nebudou, a předpokládat taky nebudou. Možná je to i trochu škoda vzhledem k tomu, že 

tam donedávna stála stará původní budova, ale archeologové na středověké nálezy a novověké 

už vůbec nemají čas. Takže se domnívám, že to je povinná součást, která bude vyřešena spíše 

formálně.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme. Hlásí se ještě někdo do 

diskuze? Nevidím nikoho. Rozpravu uzavírám a máme před sebou návrh usnesení, že bereme 

na vědomí projektovou dokumentaci v souladu se schválenou architektonickou studií.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Vidím 13, jednomyslně. 13 – 0 – 0. Mockrát vám děkuji. 

 Máme za sebou bod číslo 10. a přistupujeme k bodu číslo  

 

11.  

Zpráva o činnosti Rady 

  

 Poprosím o vaše dotazy na činnost rady v období od 6. září do 8. listopadu. Hlásí se 

paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych se chtěla zeptat na usnesení 225/2021 na 

pronájem bytu 3+1 79 m2 za 3332 konkrétní fyzické osobě, jestli tato osoba má nějaký 

pracovně právní vztah třeba se základní školou, nebo s nějakým jiným školským zařízením. 

Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ano. Každý nájemník v našich školských 

bytech má smlouvu nějakou pracovní s některou z našich škol, většinou to bývá tak, že to je 

přímo s daným školským zařízením. V tomto případě se jedná přímo o pana školníka, který 

vykonává tuto práci, což jsme hrozně rádi, protože při různých haváriích apod. je, samozřejmě 

až na nějaké výjimky, kdy třeba odjede pryč, ale pobývá tam dost času i o víkendu, a už 

několikrát se nám to vyplatilo, mít v areálu ZŠ Meteorologická svého stálého nájemníka, 

navíc v podobě školníka, který má od všech dveří klíče. 

 Hlásí se paní Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Já bych se chtěla zeptat na usnesení číslo 

204/2001 (pravděpodobně má být 2021), které se váže na hodnotící a rozvojový plán 

mateřských a základních škol. Mě by zajímalo, já jsem pochopila, že i to, co je uvedeno na 

webu, že se jedná spíš o nějaký jakoby formát nebo přístup k tomu hodnocení. Zajímalo by 

mě, kdy budou výstupy z tohoto hodnocení a zda budou i veřejné. To je jeden dotaz.  

 A potom mám ještě dotaz k usnesení 241/2021, je to asi strana 14 pro rychlou 

orientaci. Strana 14. Váže se to na žádost, kterou podávala ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, a 

je to opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka. Zajímalo by mě, jestli o 

něčem takovém uvažuje i ZŠ Meteorologická, jestli o tom je povědomí, nebo třeba už to má, 

jenom jsem to přehlédla. Na to jsem se chtěla zeptat. Děkuji.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Poprosím, aby se slova ujala paní 

Koudelková. Martine, podej, prosím, mikrofon.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dobrý večer. Hodnotící a rozvojový plán 

mateřských škol, paní Ing. Fruncová s paními ředitelkami je rozpracován. Aktuálně je paní 

inženýrka nemocná na covid, takže po návratu se bude pokračovat v této práci.  

 Druhá otázka byla? (Bude veřejný plán?) Určitě ano. Není důvod, aby nebyl.  

 Rozhodnutí ředitelky ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici pro čerpání, resp. účast 

v tomto programu, nakolik o něm uvažuje pan ředitel druhé školy, nebo nakolik si vybral 

jinou možnost, je opravdu na jeho uvážení. Neporovnávali jsme v tom smyslu, aby obě školy 

byly zapojené do stejného. Není problém ověřit, jakým směrem v tomto smyslu pan ředitel 

uvažuje. On má svoji představu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se paní Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Ještě bych se, prosím, chtěla zeptat k usnesení 

číslo 259/2021, to se týká vlastně parkování s parkovacím kotoučem, povinnosti parkovat 

s parkovacím kotoučem v ulici Libušská v úseku mezi Meteorologickou a Dobronickou. Od 

kdy se to plánuje, tato změna? Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Na to odpovím. My jsme zatím 

požádali, požádali jsme odbor dopravy na základě konzultací. Vyšli jsme z toho, protože to 

před několika lety bylo zavedeno v Kunraticích a mají s tím velice dobrou zkušenost při té 

hlavní ulici, ulici K Libuši, ptal jsem se jich na to a značně se jim omezilo to, že by jim tam 

parkovali v dobré víře Středočeši, kteří tam zaparkují a přestoupí na autobus a popojedou. 

Sice říkali, že to chvilku trvalo, než si to sedlo a než si na to lidé zvykli, ale teď že mají tu 

zkušenost, že to funguje, takže jsme o to požádali i v tomto úseku, kdy tady máme při Libuši, 

protože se nám opravdu stává, že tam ráno zaparkují auta, přestoupí lidé do 113, odjedou pryč 

a jsou celý den mimo a ta parkovací místa jsou vlastně blokována a máme tam několik 

drobných živnostníků, které bychom všichni rádi určitě podporovali, ale když tam je, tak se 

tam nedá zaparkovat, protože tam stojí ta auta. 

 Takže my jsme požádali, a teď je to na odboru dopravy, jak nám rychle stanoví, to si 

nemůžeme určit my, ale jakmile o tom rozhodne odbor dopravy Prahy 12. Jakmile to bude, 

tak na nás potom už bude samotná realizace v podobě značek a nějakého informování a 

spolupráce s Městskou policií na nejprve asi takovém preventivním pokutování, a potom 

případně vymáhání těchto značek. Docela se to teď tady zavádí, ty parkovací kotouče asi 

znáte. Když jdete na poštu, tak vedle losu si můžete koupit parkovací kotouč. Také to tam 

někde zavedeme. 

 Nabídneme to i místním živnostníkům, které tam mají, aby ty parkovací kotouče měli 

a mohli je případně svým stálým zákazníkům, kteří tam staví, aby je mohli prodávat, nebo 



když tam přijede někdo do zdravotního střediska k lékaři, což je prostě problém, jedete 

s dítětem na dětskou pohotovost, ale prostě nezastavíte, což je šílené. Protože když už jste 

třeba zdravý člověk, tak si do nového květinářství dojdete, ale když jdete s nemocným 

miminkem, tak potřebujete u zdravotního střediska zaparkovat co nejblíž a mít tu možnost, 

garanci parkovacího místa. V Kunraticích se to osvědčilo, tak bychom to rádi zavedli i u nás 

v této části, kde ta parkovací místa jsou a jsou zbytečně blokována těmi, kteří to mají jako P + 

R parkoviště.  

 Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ráda bych se zeptala na usnesení číslo 264/2021, které 

se týká firmy Adevita, která nám pravděpodobně, nevím to zcela jistě, ale pravděpodobně 

rekonstruovala fasádu č.p. 1. Pokud vím, tak vysoutěžená cena byla 1 mil. 800 bez DPH, a 

toto nové usnesení rady ještě navyšuje tuto cenu o dalších půl milionu korun. Jestli byste to 

mohli nějak okomentovat. Tady se píše, že se odhalila stávající konstrukce zdiva, a tím 

zásadně se měnila technologie nových omítek. Tak jestli to můžete nějak okomentovat, tuto 

zvýšenou cenu, co se tam tak zásadního objevilo. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím paní Pichovou. 

 

 Paní Šárka Pichová: Nevím, jestli to řeknu dost odborně. Ale jestli můžu mluvit 

laicky, asi bych to řekla tak, že když se otloukla stávající omítka, objevilo se, že podklad 

vůbec není tak, jak byl projekčně připraven. Tzn., měla se tam natáhnout taková mřížka, na 

kterou se měla nahodit nová fasáda. Ale vzhledem k tomu, že se tam objevily výdutě nebo 

části z té stávající konstrukce byly třeba z cihel a část byla kamenná. Pan Kadlec samozřejmě 

u toho byl a viděl ten stav. Tak se nemohla použít ta technologie, tak jak byla navržena 

projektantem, a muselo se zvolit, že se v některé části vlastně omítka, resp. stávající podklad 

musel doplnit třeba 10 cm podkladu, aby se na to ta nová omítka mohla dohodit. A prostě 

materiál bohužel po celé části byl poměrně dost rozsáhlý a náročný. Tak se to stalo. Jestli 

samozřejmě budete chtít nějaké odborné vyjádření, máme ho v dodatku, myslím si, někde 

jsme to popisovali. Poslala bych vám to klidně i písemně, jestli to chcete nějak odborně 

vysvětlit. Ale takto to asi má být. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se paní doktorka Adámková. Prosím 

o mikrofon pro ni.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Dobrý večer. Měla bych jedno doplnění. Nechci ani 

odpověď, protože vím, že by to bylo obtížné. Ale zejména na této fasádě bych velmi prosila, 

kdyby ta výběrová řízení možná probíhala poněkud podrobněji, protože toto je zrovna věc, 

kterou ta firma měla vědět. Měli si tam udělat eventuálně sondáž, protože v té době se určitě 

stavělo komůrkovým způsobem, a předpoklad, že tam bude kombinované zdění, cihly a 



kameny, tady jsou téměř všechny domy takto stavěné. Čili domnívám se, že z jejich strany to 

nebyla dobře provedená předchozí práce a měli jsme ji odhalit v radě. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění. Hlásí se pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Já na to navážu i proto, že jsem byl osloven. Tam skutečně 

došlo k navýšení použitého materiálu, neboť ten dům byl dáván do pravého úhlu, laicky 

řečeno. Ta stěna podél Libušské nebyla zcela rovná, to je prostě dáno stavebními postupy 18. 

století, ze kdy ten dům pochází, a teď tedy bylo přistoupeno k tomu, že to bylo srovnáno do 

roviny, což tedy vyžadovalo více materiálu a i určité zapuštění historických oken, která tam 

jsou. 

 Na druhou stranu chci poděkovat za tu následující spolupráci úřadu, která se týkala 

oken, kde se tedy podařilo zachovat původní prvky a namodelovat tam ta ostění poměrně 

věrně těm původním dochovaným. I barva byla vybíraná ve spolupráci s Národním 

památkovým ústavem, res. s jeho zástupkyní, která je shodou okolností také obyvatelkou 

Libuše.  

 Pokud jde o původní zdivo a ty postupy, tak bychom se asi dostali znovu ke stavebně 

historickému průzkumu, který kdyby se používal od začátku, tak by se asi předešlo více 

věcem, které se ale podařilo vyřešit, a já bych chtěl jenom poprosit potom tu společnost 

Adevita, jestli by mi výtisk průzkumu vrátili, protože jsem jim ho zapůjčoval. A dále bych 

chtěl poprosit, jestli bych mohl dostat k dispozici fotodokumentaci té rekonstrukce, protože ta 

byla jednou z mála podmínek úřadu, myslím, že v projektové dokumentaci nebo některém 

z přípravných dokumentů. Že zkrátka má vznikat fotodokumentace, tak bych se pak na ni rád 

podíval. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také se tedy zapojím k tomuto bodu do 

diskuze. Chtěl bych poděkovat panu Kadlecovi za doporučení té osoby z Národního 

památkového ústavu, protože se nám dobře pracovalo, bylo to velmi rychlé a pružné, takže 

tímto děkuji, a děkuji úřadu MČ, protože rekonstruovat starý objekt je velmi náročné. Nevím, 

zdali tak, jak to říkala paní doktorka Adámková, má to logiku a nevím, co se dalo udělat 

případně lépe. To opravdu neposoudím. Jenom vám můžu říci, že sice tady máme navýšení 

cen, ale je to něco jiného, než když jdete, ten objekt zbouráte a postavíte znovu, jako jsme to 

měli v případě služebny Městské policie, kde když to teď paní Pichová spočítala, měli jsme to 

vysoutěženo za nějakou částku a výsledné faktury byly asi o 30 tisíc korun vyšší, a to 

navýšení nebylo ani procento. Je to úplně jiná práce, když stavíte na zelené louce úplně nový 

objekt, a když se pustíte do rekonstrukce nejstaršího objektu, který tady na Libuši máme. To 

je vždycky komplikované.  

 Myslím si, že ten výsledek je velmi zdařilý, pokud jste ho tady procházeli. My jsme 

tam zezadu udělali i nový chodníček, tak aby to tam bylo uzpůsobeno pro případ, když se 

chodí do zasedací místnosti a chodí se zezadu, což třeba v případě, když jsme tam měli nějaké 

svatby apod., tak i přes ty poměrně komplikované majetkové vztahy, které v tom dvoře jsou, 

tak teď už tam máme přístup suchou nohou, mohu-li tak říci.  



 A ještě pro vaši informaci, aby to zaznělo i do záznamu, chystáme na příští rok ještě 

zbývající opravu vstupu k poště včetně vstupní příjezdové brány, která je do dvora. Tam se to 

ještě trošku opraví, dost výrazně, to co jsme si dohodli s paní z památkového ústavu, co by 

stálo za to tam udělat, abychom vlastně tuto rekonstrukci dodělali. To je nebylo v časových 

možnostech zvládnout letos s ohledem na klimatické podmínky, takže ještě chvilku vyčkejte. 

A pro vaši informaci, dohodli jsme se i s naším nájemcem, který tam má tu optiku, že přece 

jenom ta budova je dneska velice pěkná, tak se neděste, že ty nápisy jsou tam takové ošklivé, 

které tam teď má, protože to jsou ty původní, které on strhne a udělá je nové a udělá je o něco 

citlivější k nové fasádě. Nebude to bílé písmo na výrazném modrém podkladu, ale požádal 

nás taky o vzorník, resp. barvu, kterou tam měl, a udělá ten podklad stejný, jako je podklad 

fasády, a ty nápisy udělá modré. Tak jak nám poslal zatím vizualizaci jednoho nápisu, tak to 

vypadalo velice pěkně, a myslím si, že to na historickou budovu hezky zapadne a nebude to 

nějak křičet a naopak to tu budovu ještě zkrášlí. Ještě počítejte s tím, že nějaké více než 

kosmetické úpravy se ještě tento objekt dočká a na jaře nebo v létě to bude hotovo, jakmile to 

pak dokončíme. Děkuji.  

 Paní Pichová se ještě hlásí.  

 

 Paní Šárka Pichová: Ještě bych si chtěla dovolit připomínku k tomu, co řekl pan 

Kadlec, že jsme nepostupovali podle stavebně historického průzkumu a že je to škoda, tak 

bych jenom chtěla oponovat, že to tak není, že stavebně historický průzkum jsme předložili 

projektantovi. Ten na jeho základě zpracovával projektovou dokumentaci a o omítkách a 

stávajících konstrukcích tam nebylo nic tak, aby to mohl zpracovat do projektové 

dokumentace. Není pravda, že jsme podle něj nepostupovali. A dále bych chtěla paní doktorce 

Adámkové jenom vysvětlit, že ta konstrukce stávající opravdu byla různorodá. Už byla 

narušena těmi minulými zásady našich předchůdců, a že opravdu není možné udělat třeba pět 

sond a myslet si, že to tak bude všude. Že opravdu na jedné části to bylo dozdívané cihlami, 

pak tam byla výduť. Opravdu to nebylo možné, ani sondami bych si myslela, že bychom to 

nevyřešili.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Adámková se hlásí. 

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Jenom technickou. Říkala jsem, že nechci odpověď, 

protože mě nemůžete uspokojit tou odpovědí. Tomu tak není. Já jsem ráda, že to dopadlo, jak 

dopadlo, ale musím říci, že ta firma možná mohla mít přísnější zadání, protože předpoklad o 

tom kombinovaném zdivu je prostě jasný. Tady tak jsou téměř všechny domy z té doby. O 

tom, že tam je komůrkové zdivo, je opět jasné, protože s to tak opravovalo. A jestliže jsou 

takoví odborníci, a já doufám, že ano, tak prostě měli toto říct, to není vina jakoby vaše 

vůbec, ale možná musíme být přísnější na ty firmy. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji. Jsme stále v bodě Zpráva o 

činnosti rady. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil k tomuto bodu. Tak jestli máte někdo ještě 



k nějakému dalšímu usnesení, které vám předkládáme od září do listopadu? Nevidím nikoho. 

Uzavírám tento bod, uzavírám rozpravu. 

 Návrh usnesení je poměrně jednoduchý. Bereme na vědomí zprávu o činnosti rady 

MČ za období od 6. září do 8. listopadu.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Vidím jednomyslně 13 – 0 – 0.  

 Otevírám bod  

 

12. 

Různé 

 

 Dovolte mi, abych si ponechal slovo. Chtěl bych poděkovat, ač už jsme tak učinili, 

paní Pichové, panu tajemníkovi, panu Šulcovi a všem za dokončení krásné služebny Městské 

policie. Byl si ji prohlédnout pan náměstek, ředitel Městské policie a další. Všichni to velice 

kvitují, oceňují, pro vaši informaci, chvilku jsme vyjednávali s Městskou policií o obsazenosti 

tohoto domu. Abyste věděli, v současné chvíli tady máme pět strážníků, kteří nám slouží 

během dne. Bohužel je to prostě podstav, protože lidé nejsou a na tuto pozici se nehlásí. To je 

holý fakt. Na druhou stranu tím, že jsme postavili novou služebnu, tak vytváříme podmínky 

pro to, aby těch strážníků bylo určitě více, a pan ředitel i na základě dobré zkušenosti s naší 

městskou částí, a to, že jsme jim postavili takový pěkný objekt, který teď dostali do pronájmu, 

tak se uvolil k tomu, že i část zaměstnanců, kteří slouží v Modřanech na Praze 12, tak budou 

mít vlastně základnu tady na Libuši. Takže my bychom se tady měli, jakmile se to trošku 

zajede, ještě tam nemají nábytek a tak, tak jakmile se to zapracuje, tak začátkem roku bychom 

se měli dočkat toho, že tady vlastně bude permanentně sloužit nějakých 12 – 13 lidí, byť tedy 

někteří z nich, nebo polovina z nich bude určena pro Modřany, ale pro nás je klíčové, že sem 

budou zajíždět, a logicky když sem zajíždějí, tak budou víc vidět, když půjdou tady na 

svačinu nebo si něco koupit, tak opticky se tady začnou více pohybovat a bude to, řekl bych, i 

ku prospěchu naší městské části. Tímto děkuji, protože ta stavba je opravdu krásná. Vy, kteří 

jste ji neviděli a chtěli byste vidět, doporučuji ještě dřív, než se tam policie nastěhuje, protože 

pak už nás tam nebude chtít pustit. Přece jenom budou tam mít nějaká bezpečnostní opatření, 

která tam budou, tak ještě teď, dokud tam strážníci přímo nejsou, tak ta možnost ještě 

samotné prohlídky tohoto objektu je. Případně neváhejte, myslím si, že to stojí za to, je to 

velmi pěkná zdařilá stavba. Bylo to velmi náročné, hodně let se na tom pracovalo, 

připravovalo se to a podařilo se to úspěšně dokončit. Tímto všem, kteří se na tom za úřad 

městské části podíleli, moc a moc děkuji.  

 V bodě Různé kdo co máte? Ptejte se, co ještě nebylo řečeno. Paní Pichová.  

 

 Paní Šárka Pichová: Naposledy. Já bych všechny zastupitele chtěla moc požádat, 

dovolím si říct, že za celý úřad, za všechny pracovníky úřadu, pokud si vyžádáte na základě 

zasedání zastupitelstva nějaké podklady nebo chcete zodpovědět nějaké otázky, a my vám to 

pak e-mailem většinou posíláme, buďte tak laskaví, odpovězte alespoň, že jste ty podklady 

obdrželi a že jsou takhle v pořádku. Stává se nám hodně často, že od vás nemáme žádnou 



zpětnou vazbu, že jste je obdrželi, a pak se třeba stává, že opakujete podruhé požadavek, a 

přitom už vám ty podklady třeba byly zaslány. Tak jenom jsem chtěla o toto moc požádat, 

jestli by bylo možné potvrdit, že e-mail byl přijat a že je v pořádku. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: K tomu se přimlouvám. Také jsem teď 

někomu odpovídal na 106, a pak jsem zjistil, že někde muselo být nějaké dálkové technické 

spojení, když jsem se připojoval na e-mail a posílal jsem to, že to neodešlo, a já jsem měl 

dojem, že to odešlo. Napravil jsem to ještě ten den, když jsem to náhodou zjistil, že mi to 

zůstalo viset, byť jsem byl přesvědčen i na základě toho, co jsem viděl na obrazovce, že to 

odešlo, tak to vlastně nakonec zůstalo v konceptech a neodešlo. Takže moc prosím, pokud 

vám úřad posílá, jenom dát potvrzení, že jste tu zprávu přijali. 

 Paní Jungwiertová se hlásí.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Chtěla bych se zeptat, zda už jsou známy termíny 

zastupitelstva příštího roku, protože si to přece jenom potřebujeme naplánovat. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pošlu vám návrhy do pondělí příštího 

týdne. Už mám termíny zastupitelstva hl. m. Prahy a některé věci další, už tam mám i nějaké 

výbory apod. Trošku jsem potřeboval vědět, jak si toto mám naplánovat, aby ten prostor byl. 

Připravíme a pošlu vám to. Omlouvám se, asi jste to vždycky s prosincovým zastupitelstvem 

měli. Dopošleme, děkuji za tuto připomínku.  

 Viděl jsem paní Adámkovou, potom pana Kadlece. 

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Děkuji. Chtěla jsem se zeptat, pane starosto, na náš 

evergreen, a to je dopravní situace ulice K Lukám, protože tam je připravena nějaká petice, 

jak jsme spolu hovořili. Samozřejmě to je vždycky už potom trošku složitější, ale ta situace je 

tam tedy katastrofická. Rozhodně není žádné zlepšení, byť tam jsou ty dva retardéry, tak při 

kvalitě vozů, které tam projíždějí, je to kosmetická záležitost. Ale i za tu děkujeme, protože to 

samozřejmě alespoň opticky vypadá, že se tam tedy něco stalo. Ale upřímně řečeno, prakticky 

se toho moc nezměnilo. My tam s velkou netrpělivostí už očekáváme, jak tedy dopadne vaše 

jednání s dopravním odborem, nebo kde to je.  

 Já vím, že tam mají ten důvod, že tam vede cyklostezka. Při vší úctě ke všem, 

cyklostezka se může obrátit, pro nás občany fakt není důvod. Musím říci, že to považuji za 

jejich výmluvu upřímně řečeno, protože houfy cyklistů tam rozhodně nejezdí, ale vozů je tam 

strašná spousta a v současné době, trvá to asi dva měsíce, nevíme úplně proč, nechci tvrdit, že 

to je tím, že tam již tedy došlo k obydlení nového domu, to se mi skoro nezdá ani možné, že 

by tam vedlo k tak výraznému zahuštění počtu vozů, protože oni tam přece mají, jak nám 

ukazovali, garáže, ale tam se téměř nedá vjet.  

 Je to trošku ne úplně dobrá situace, protože je tam za prvé mateřská škola, kam 

samozřejmě chodí někdy i starší sourozenci s dětmi a jsou to ne úplně dobré věci. Pak je tam 



vlastně jediné hřiště v širokém okolí pro děti, a tam ty maminky opravdu jsou docela zoufalé. 

Já s nimi soucítím, ale neumím jim úplně pomoct jinak, než že to přenáším sem, kam to také 

patří.  

 Otázka zní, jak jsme pokročili daleko, resp. vy, a určitě pro nás je to velmi žhavé téma, 

které tedy neponecháme stranou. Ani nemůžeme. Je to tam trošku nebezpečné i přecházet a 

jsou tam staří lidé, kde jít s holí přes ten přechod, když se řítí auto, fakt nejde. A já věřím 

tomu, že řidičské oprávnění se vydává i v České republice na základě lékařského osvědčení, 

že člověk vidí, ale u těch řidičů mám pocit, že zapne stěrače a dá tam čtyřku, když vidí toho 

člověk. Je to opravdu velmi nedobré. Prosím o odpověď.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Na tento evergreen jsme se potkali 

před časem u mě na úřadu před několika málo spíš dny, či týdny. Od nás tam byli oba dva 

pracovníci odboru životního prostředí a dopravy. Přišli k tomu dva – tři pracovníci odboru 

dopravy Prahy 12 a příslušná kapitánka dopravní policie. Seděli jsme nad tím, abychom si 

vyslechli všechny jejich námitky, které vůči našemu projektu mají.  

 Cyklostezka je vyřešena, nebo cyklotrasa je vyřešena, opravu i za cenu toho, že se tam 

bohužel musí otočit nějaká jednosměrka v Slavonické ulici, ale to je úplně jedno, jestli tam 

jezdí jeden cyklista, nebo žádný, to je prostě dáno parametry předpisů, které nám můžou přijít 

absurdní, že dneska se v ulici Na Musilech může být obousměrný provoz, i cyklisté můžou 

jezdit obousměrně, a stačí těch 5,5 m šíře komunikace, ovšem za situace, kdy se z toho udělá 

jednosměrka a při jedné straně budou moc stát auta a budou moci jezdit auta pouze 

jednosměrkou, ale cyklisté obousměrně, tak technické parametry, které jsou pro tuto 

komunikaci, jsou takové, že nám v této ulici na šířku chybí 50 cm. Nemá to sice logiku, 

protože oproti současnému stavu tam nebude jezdit více cyklistů, ale to je prostě předpis, přes 

který nejede. Takže se to vyřešilo tak, že ulicí Na Musilech v této inkriminované části, kde to 

je užší, nebudou moci cyklisté jezdit obousměrně, jak se původně plánovalo, ale holt budou 

muset jezdit ulicí Slavonická.  

 Má to řešení, projektant to připravil, to jsme odeslali, nicméně odboru dopravy a 

dopravní policii se to nezdálo, že dneska jsou v situaci, kdy musí každé takovéto rozhodnutí 

velice důkladně odůvodnit, protože – jak to říci kulantně, někteří lidé mají sport z toho, že 

všechna tato rozhodnutí napadají. Což ostatně vidíme, vy jste v oblasti zdravotnictví, paní 

profesorko, takže to vidíte, jak dneska soudy posuzují každé mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví, které je v současné pandemii a jak z důvodu nedostatečných odůvodnění ruší 

jedno usnesení za druhým a už jich je několik desítek, což pro mě třeba jako pro laika si 

říkám, co jako soud vlastně chce na odůvodnění, když ministerstvo nebo vláda nařídí nošení 

respirátorů v obchodech, nevím, co na tom je třeba tak zásadního odůvodňovat. Tomu 

principu rozumím. Ale když odůvodnění není dostatečné, soud to prostě shodí.  

 Dneska jsou všechny tyto odbory v pozici, že jsou tady opravdu lidé, kteří se tím nijak 

netají, kteří napadají všechna tato rozhodnutí, třeba v této lokalitě působí jeden člověk, který 

má dokonce e-mailovou adresu, před zavináčem má slovíčko kverulant zavináč atd. On se tím 

vůbec nijak netají, že jeho hobby je napadat všechna rozhodnutí.  

 My jsme spolu seděli v kanceláři a řešili jsme to, jak by to případně měli dostatečně 

odůvodnit, aby to bylo průchozí, protože za současné situace jsou připraveni naši žádost 



odmítnout. Podotýkám, že za stranu MČ Praha Libuš my to nadále chceme, my to 

podporujeme, jsme v tom v jednotě s vámi se všemi občany, kteří se k tomu kladně vyjádřili. 

A ti, kteří se vyjádřili záporně, těch byla výrazná menšina. Podporujeme toto opatření a 

dohodli jsme se na tom, že se tam bude muset provést nějaký dopravní průzkum. Samozřejmě 

to, co by si ti občané přáli, je udělat třeba dopravní průzkum v pátek, tak to je věc, která bude 

zase ze strany dopravní policie, resp. odboru dopravy odmítnut. Musí se tam najít parametry 

dopravního průzkumu někdy úterý až čtvrtek v dny, které nebudeme moci dopředu zveřejnit, 

aby tam někdo uměle nejezdil, atd., atd.  

 Vedle této lokality jsme řešili ještě další tři lokality, které máme problém v naší 

městské části. On to je tedy problém v mnoha dalších lokalitách, ale vytipovali jsme ještě 

další dvě, kde máme pocit, že to je přesně kolem školských zařízení, kde tento problém, nebo 

případně kolem školského zařízení ten problém je také, byť trošku v jiných hodinách a jinak, 

než v té vaší lokalitě. Tam také nějaké opatření podáme. A tady ve vaší lokalitě se bude muset 

provést dopravní průzkum, a musíme ho udělat tak, aby byl relevantní, aby byl dobrým 

podkladem, který bude sloužit pro odůvodnění toho rozhodnutí. A to, když ho uděláme, ještě 

ale neznamená, že nám to povolí. To jenom říkám dopředu  

 Jsme opravdu v situaci, kdy jsme žadatelé, chceme to, a oni jsou připraveni nám to 

dneska zamítnout a čekají. Dohodli jsme se, že dopravní průzkum by mohl být, byť laicky 

udělaný, ze strany městské části, a budou věřit v jeho férovost, takže by mohl být podpůrným 

argumentem pro to, proč udělat ve vaší lokalitě před vaším domem u dětského hřiště tu 

jednosměrku, abychom aspoň zabránili úbytku aut, která tam jezdí jedním směrem.  

 Mimochodem mě třeba překvapilo nemile, že to dětské hřiště pro ně není argument, 

protože to je hřiště, které je určeno pro malé děti, a říkají, že tam prostě musí chodit s nimi 

dospělí. Tam nechodí malé děti samy, takže to pro ně není argument, že by tímto mohli 

odůvodnit, že tam to omezení dopravy udělají, protože na to hřiště nemůžou chodit děti samy. 

Byť my dva to cítíme úplně jinak pocitově, že si myslím, že pocit bezpečí, když maminka jde 

a má kočárek a druhé dítě na odrážedle apod., má toho plné ruce, i tatínek má plné ruce práce, 

tak tento argument neobstojí. Prosím, máte slovo.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Jenom musím říci, že tam nechodí jenom malé děti, 

jsou tam i děti, které už docházejí samy na hřiště, protože s osmiletým chlapcem už tam 

obvykle maminka nejde, a to jsou kluci, kteří samozřejmě když jim uteče míč, tak oni skáčou 

si pro něj do té vozovky. Jejich argument je tedy lichý. Já věřím, že vy soucítíte s námi 

občany, že tady to je trošku jinak. V každém případě my určitě tu petici odešleme, protože 

tam jsme trošku už zoufalí a ti lidé to opravdu cítí jako velmi úkorně, a já musím říci, že bych 

byla moc ráda, kdyby příští sdělení bylo poněkud optimističtější, ale chápu, že to možná 

nebude úplně možné. A jinak je úplně jedno, jestli tam budete dělat průzkum v pondělí nebo 

ve středu, ono to je strašné vždycky. Tam vcelku je to jedno. Samozřejmě že v sobotu večer je 

to trošku lepší, protože lidé odjedou také na chaty. Ale to doufám, že se nebude dělat.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ne, ne, ne. Ten průzkum se bude dělat 

někdy ve všední dny, ale mimo pondělí, mimo pátek. Uděláme ho někdy v nějakých 

odpoledních hodinách, kdy si myslíme, že ta situace je tam jakoby nejkritičtější z hlediska 



tohoto provozu, zatímco někde jinde máme problém ráno. Protože to je zase jiný směr apod. 

Petici, prosím, směřujte na odbor dopravy Prahy 12, to budou ti, kteří o tom budou 

rozhodovat, aby to směřovalo k tomu, kdo to má rozhodovat, protože za MČ Praha – Libuš 

jsme udělali vlastně to, co jsme udělat mohli do této fáze, a teď máme tedy ještě další úkol, 

udělat dopravní průzkum. Děkuji. 

 Viděl jsem tam ruku. Pan Kadlec se hlásil.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Chtěl jsem se zeptat, jak to aktuálně vypadá s tzv. 

zásadami pro investory, jestli je po roce, či možná už je to delší doba, jestli je nějaký posun.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Bohužel musím říci, že i doba covidová 

nepřeje tomu, to nějak dotáhnout do konce v tomto roce. Je mi to moc líto, ale zrovna covid se 

také vyřádil v kanceláři pana architekta Hlaváčka, takže i mnoho nějakých schůzek bylo 

zrušeno, i ty, které se týkaly, poslední měla být kvůli Libuši, také byla zrušena. Asi zřejmě ten 

plán, že to dostane ještě rada hl. m. Prahy do konce roku, si myslím, že už je asi trošku 

nereálný. Budeme muset počkat na začátek příštího roku. Už je to v nějaké poslední fázi. Už 

se fakt mluvilo, dokonce si myslím, že už byl stanovený i listopadový termín, kdy to měla 

rada hl. m. Prahy projednávat, už to bylo opravdu dost připravené.  

 Paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Mám dvě věci. Jedna se týká veřejného projednání 

revitalizace rybníka Obecňák. Všimla jsem si, že oznámení o tomto projednání šlo občanům 

v ten den, kdy se to projednání konalo, čili 12. 10. A myslím si, že zastupitelům to nešlo 

vůbec. Možná se mýlím, možná jsem to přehlédla ve své poště. Tak jestli vám to přijde 

standardní, zvát občany v deset hodin na akci, která se koná v 17.00 hodin.  

 A druhý dotaz je na prodejnu pyrotechniky u kruháče. My jsme před, myslím, že už to 

budou tak čtyři roky, schvalovali změnu územního plánu pro vlastníky tohoto objektu, a 

v rozpravě bylo řečeno, že je to s cílem, aby tam nebyla prodejna pyrotechniky. Tak jestli je 

v tomto něco nového a jestli se tam teď zase s pyrotechnikou počítá zase bohužel. Jak to tam 

vypadá z tohoto hlediska? Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Pozvání na rybník Obecňák bylo 

v dostatečném předstihu v časopisu s celým článkem toho, co se tam bude tít, a ten den šlo 

pouze připomenutí přes hlášení rozhlasu. Vzhledem k tomu, kolik tam přišlo lidí, bylo tam 

úplně plno, tak si myslím, že občané to věděli. Kdo chtěl, tak to viděl. Je to také na webu. 

Bylo to opravdu připomenutí, že se ta akce bude konat. Myslím si, že jsme rozhodně v tomto 

případě informovali s předstihem a dokonce i velmi podrobně s obrázky v časopisu a všechno, 

co se vlastně chystá, což bylo patrné i z toho, jak občané přišli připraveni a měli docela dobré 

otázky. 



 Co se týče pyrotechniky, bylo by krásné, kdyby platila absolutně vaše věta, že jsme 

před čtyřmi roky schvalovali změnu územního plánu. To by bylo moc hezké. My jsme tady 

vyslovili souhlas s tím požadavkem, který měl majitel objektu, a teď je ta změna na hl. m. 

Praze. Bohužel tato změna byla zamítnuta, protože se řeklo, že v rámci té územní studie se 

nebudou pořizovat v té dané lokalitě ty dílčí změny územního plánu. Byť mi to bylo hrozně 

líto, protože si myslím, že zrovna tuto změnu bylo možné dotáhnout do konce a už by byla 

schválena, už bychom se posunuli výrazným způsobem dál, tak to nechtěli, takže změna 

teprve projde v rámci územní studie. To je bohužel zpoždění. Pokud se nemýlím, bylo to na 

podzim roku 2018, takže to máme tři roky a dva měsíce. Takže jsme dneska v té situaci, kdy 

toto běží.  

 Já s tím majitelem objektu se tak jednou za dva – tři měsíce si aspoň napíšeme, že 

všechno nějakým způsobem běží, protože ono tam dochází taky poměrně dost v těchto 

skupinách, které tady vlastní, k různým majetkovým změnám, nebo abych věděl, že vlastně 

stále jednáme s dotyčným člověkem, že tam nedochází k nějakým změnám v těch 

společnostech, takže naštěstí ne.  

 Jsme v situaci, kdy jsme teď získali stavební povolení na cyklostezku mezi Sídlištěm 

Písnice a Hoštická, což byl další závazek, který jsme si s tím dotyčným majitelem objektu 

udělali, protože on má ten oplocený pozemek až po cyklostezku, on bude muset ustoupit se 

svým plotem, tak máme smlouvu o smlouvě budoucí, teď čekáme, jsme ve fázi, kdy musí 

geodet vyměřit, kolik tedy metrů čtverečních od něj potřebujeme, a bude naplněna ta 

smlouva, směna, kdy tam s ním budeme směňovat pozemky. Což on zase potřebuje proto, aby 

tam jednou mohl mít tu prodejnu, tak ten stávající vjezd by pro něj nebyl dostatečný. Nemůže 

si to rozšířit vlevo, protože tam mu hl. m. Praha v souvislosti s rekonstrukcí Libušské a 

Písnice uložilo a zakončilo mu tam nějaké sítě, to by se muselo přeložit. Takže on si musí ten 

vjezd přeložit zase jako na druhou stranu severně.  

 Předpokládám, že tato smlouva, směna bude dokončena na jaře letošního roku. 

V příštím roce bude dokončena změna územního plánu, a tím by měly být naplněny 

podmínky toho, aby ten pán mohl začít už projektovat tu prodejnu. On mě mimochodem 

pozval, někdy začátkem roku to bylo, únor, odhadnu, únor, březen, na jednání s firmou, která 

má zájem tam tu prodejnu stavět, s tím že ještě není úplně určeno pro koho, ale je to firma, 

která to prostě připravuje podle toho, s jakým příslušným obchodním řetězcem se dohodne, 

tak jsme byli na jednání, kde bylo asi 6 – 7 lidí, a velmi podrobně, ta lokalita se jim líbí, má to 

parkoviště, samozřejmě budoucí metro vytváří dobré podmínky pro lokalitu na umístění 

takovéto prodejny, a že tam se přesně také informovali o té změně územního plánu, kdy se 

toho mohou dočkat.  

 Věci se hýbou, nicméně chápu, že ten pán je dneska v situaci, kdy tam má vodárnu, 

která nesouží jako vodárna, má tam nějaké objekty. On tu vůli, postavit prodejnu, tam má, to 

je opravdu velmi daleko. Do té doby bohužel budeme muset strpět ještě nějakou 

pyrotechniku, než budou naplněny podmínky ze strany hl. m. Prahy, potažmo v případě 

cyklostezky ze strany městské části, což obojí očekáváme na jaře nebo do léta příštího roku. 

Do léta 2022 oboje bude.  

 Paní Tůmová doplní a paní Černá se hlásila.  

 



 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě doplním k těm směnám. Pokud si to dobře 

pamatuji, možná si to nepamatuji dobře, ale tam ještě součástí těch směn byl chodník, který 

vlastně vede kolem kruháče. Jestli si dobře pamatuji tu směnu, tak vlastně za ten chodník, 

který byl ve vlastnictví toho majitele, plus za cyklostezku oni požadovali kus toho našeho 

parkoviště, aby rozšířili vjezd. Je to tak.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ne parkoviště, ale pozemku mezi naším 

parkovištěm a jeho vjezdem.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chápala jsem to ještě tak, že část našeho parkoviště 

buď by se jim měla prodat, nebo směnit. Na to parkoviště to nedosáhne? 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Budeme vědět, kolik jsou ty metry 

čtvereční. On toho má bohužel hodně, protože má jednak ten chodník, jednak má část 

autobusové zastávky Sídliště Písnice, takže pozemků je hodně, které on vlastní, které hl. m. 

Praha chce pro své občany, aby to bylo vyčištěné. My tam na druhou stranu zase budeme 

potřebovat něco kolem té cyklostezky, a když se dělala smlouva směnná, tak se nedokázalo 

odhadnout, kolik vlastně metrů budeme potřebovat, ale já v tuto chvíli vám ani 100% 

nedokážu garantovat, že cena za ten pozemek toho pozemku pod chodníkem a pod 

autobusovou zastávkou bude třeba stejná za cenu pozemku, který budeme směňovat pro 

cyklostezku. Protože to už je zase o kus dál. Tak já nevím, jestli ta bonita toho pozemku je 

stejná. To je na znalci. Je tady tedy, jak jsem dneska pochopil, máme tady znalce přes 

mykologii, geologický, archeologický průzkum i posudky, tady někteří, já to tedy neumím, 

takže to nedokážu odhadnout, možná by tady někdo, kdo umí odhadnout, jestli stavební práce 

na budoucí školu, jestli je to hodně, nebo málo, a dokáží posoudit, jestli ten posudek je dobrý, 

nebo ne. Možná odhadnou, jestli ta cena pozemků bude stejná, co se budou měnit. Já to 

nedokážu odhadnout. Toto bude muset udělat ten posudkář. Já vám v tuto chvíli nebudu moci 

říci, kolik bude potřebovat. 

 Výhodou je, že tam ten prostor máme. My máme vůli a on má taky vůli. Věřím tomu, 

že jakmile se to sečte a dáme to na papír, tak že to smysluplně vyjde a bude to tedy win – win. 

Buďme rádi. Je to jeden z mála, který komunikuje. To musím říci z těchto majitelů, s tím 

máme úplně jiné majitele pozemku, s kterými něco potřebujeme, a ta komunikace je velmi 

problematická. 

 Hlásila se paní Černá.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Nedá mi to. Ještě bych ráda reagovala na 

architektonickou studii k rybníku Obecňák. Našla jsem mail z 5. října, kde pan Borský nás 

zve. Cituji: Vážení zastupitelé, dovoluji si vás pozvat na veřejné projednání k návrhu 

revitalizace rybníku Obecňák, které se uskuteční v komunitním centru Jasoň v úterý 12. října. 

Takže si myslím, že to bylo s dostatečným předstihem. A v kopii jsou všichni zastupitelé.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění, že i ze strany úřadu 

pozvání zastupitelům šlo, což tady byla otázka, zdali odešlo. Teď máme potvrzeno, že 

pozvání odešlo. Děkuji. Někteří zastupitelé také přítomni byli, to je pravda.  

 Hlásí se pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Měl bych jen jednu informaci. Možná jste zaznamenali, 

že proběhla diskuze na Praze 4 kvůli modrým zónám. Teď proběhlo usnesení rady MČ Praha 

4, že tam ty zóny v tuto chvíli nebudou. Je to odloženo o nějakou dobu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Asi aby bylo srozumitelné, je tam 

usnesení rady MČ Praha 4, že zatím nebude rozšiřovat modré zóny nebo zóny parkovacího 

stání o další lokality na území Prahy 4. Samozřejmě asi do budoucna, jsem takový mírný 

optimista, nemůžeme slibovat, že to nikdy nebude. S rozvojem kolejové dopravy se tak určitě 

stane, s metrem stoprocentně. Otázkou je, co případně udělá rozšíření tramvaje z Modřan na 

Libuš a případně až po Eltodo. Myslím si, že to bude další impulz pro to, zahájit zase nějakou 

debatu o rozšíření modrých zón, protože doprava se určitě zase změní, jakmile tady bude 

přivedena tramvaj. A protože se vážně uvažuje o tom, že se to bude táhnout až na Eltodo, tak 

ona ta tramvaj vlastně dojede až na území Prahy 4 a určitě to tam zase otočí nějaký jiný směr 

cestujících.  

 Děkuji panu Řezankovi, protože byl za nás přítomen i na komisi dopravní na Praze 4, 

kam jsem ho požádal, aby přišel jako náš předseda komise stavební, dopravní. Takže byl toho 

přítomen a měl všechny informace z první ruky. Děkuji. 

 Někdo další? Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě bych ráda připomněla, že jsme kdysi začátkem 

tohoto našeho funkčního období schválili usnesení, že zastupitelé budou informováni o plnění 

rozpočtu. A to myslím pololetně. A dosud vlastně nic takového neproběhlo.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Probíhá to každý měsíc, tím jak jsme se 

zapojili do Cityvizoru, a máte to na webových stránkách. My jsme právě přešli na to, aby to 

plnění rozpočtu bylo vlastně průběžné. Pane tajemníku, říkám to dobře? Nebo byste to 

doplnil? Je to tak. Cityvizor nám běží, takže toto plnění rozpočtu vidíte už vlastně průběžně. 

Předkládat ještě něco, co už máte pravidelně průběžně na webu, bych považoval za duplicitu a 

zbytečnost. Pokud byste formálně chtěli, revokujme to usnesení. Ale myslím si, že je 

naplněno tím, že to máme průběžně na webu a každý to má k dispozici a může to vidět. Jsem 

přesvědčen, že toto usnesení plníme.  

 

Závěr 



 Nevidím nikoho dalšího, takže mi dovolte popřát klidný zbytek adventu, opatrujte se 

ve zdraví, vy i co nejvíce vaši blízcí. Hezký klidný závěr roku, požehnané svátky vánoční a 

budu se těšit v příštím roce opět s vámi na viděnou. Děkuji. I tobě, Michale, děkujeme.  


