
STENOZÁPIS z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš  

dne 5. dubna 2022 

 

1. 

Zahájení 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na 

2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Libuš v roce 2022, svolané na úterý dne 5. dubna 

v 18.00 hodin do zasedací místnosti. Pozvánku jste řádně obdrželi spolu s materiály a máte i 

celou řadu materiálů, které ještě přišly během dnešního dne, ale to byla formalita, kterou jsme 

potřebovali rychle kvůli adaptační skupině v klubu Junior.  

 Z omluv mám na celé jednání omluveného pana Štajnera ze zdravotních důvodů. 

Potom se mi omlouvala paní profesorka Adámková z důvodu souběhu zároveň jednání 

sněmovny, ale zároveň ji teď vidím na obrazovce, že se nám přihlásila. Možná bude částečně 

přítomna. (Odpověď prof. Adámkové nesrozumitelná.) Výborně, paní doktorko, slyšíme vás. 

Jenom bych vás potom poprosil, abychom na hlasování, budete-li přítomna na hlasování, 

abyste se nám nějak zpřítomnila. Kolegové by měli vidět tabuli, kteří jsou online, za mnou na 

stěně, abychom potom měli ověření toho, jak hlasujete. Případně se, prosím, hlaste třeba i do 

chatu, pokud budete mít zájem o slovo. Jste přítomna online. Omluvu jsem teď získal od paní 

doktorky Radové z celého jednání, a mám tedy avizováno, kolegyně ze sekretariátu říkaly, že 

pan Štancl by měl být online, ale zatím není a nikdo tu v předsálí této videokonference 

nečeká. Ale vzhledem k tomu, že se paní doktorka Adámková přihlásila, tak odkaz funguje i 

mimo prostory této místnosti.  

 Všechny vás zdravím po asi dvouleté pauze v této zasedací místnosti bez respirátorů, 

bez nějakých omezení, tak si přejme, aby nám to vydrželo už napořád, a zkusíme navázat na 

minulé roky. Poslední dobou to bylo trošku o něco komplikovanější. Ciťte se tu všichni, jak 

chcete. Vidím, že někdo máte respirátory pochopitelně, ale opatření nejsou v tuto chvíli 

žádná, ani jak se mě tady ptal kolega, jestli není nějaké časové omezení – není. Můžeme jet, 

pokud si schválíme jednání po 23. hodině a měli bychom co na programu, tak můžeme 

pokračovat dále. 

 

Určení ověřovatelů zápisu 

 Teď bych poprosil o dva ověřovatele, jestli se někdo najde. Hlásí se Katka Černá, a 

jestli můžu poprosit Hanka Kendíková, výborně. Ověřovatelé zápisu, dávám hlasovat. 

 Kdo je pro? 14 tady a 1 hlas nevidíme, ale to teď není důležité. Z 15 přítomných 14, 

nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti a 1 nehlasuje.  

 

Volba členů návrhového výboru  

 Zároveň bych poprosil klasicky o návrhový výbor, jestli bych to mohl zkusit v levé 

části naší místnosti, pana Mgr. Kadlece, paní doktorku Jungwiertovou a paní doktorku 

Tůmovou, můžeme návrhový výbor? Máme jiné rozsazení, tak si na to zvykám. Jestli 

souhlasíte. Děkuji. Dávám hlasovat. 



 Kdo je pro? Také vidím 14 – 0 – 0. Děkuji. 

 

Schválení programu 

 Obdrželi jste návrh programu, všechny materiály, s tím že dodatečně jste získali – 

malinko nám to vazbí, pane Králi. Kdyby s tím šlo něco provést. Na stole máte zápis z 2. 

jednání finančního výboru, zápis z 3. jednání finančního výboru a zápis č. 1 z jednání 

kontrolního výboru. A potom dva tisky, z nichž jeden je čistě pro informaci, ten nebudeme 

zařazovat, a to jsou dotace MŠMT Národní plán obnovy na zřízených základních školách, 

který vám dnes nechala rozeslat paní místostarostka Koudelková. To je jenom pro informaci, 

stejně jako zápisy.  

 Ale máme tady jeden tisk, o jehož zařazení bych vás poprosil. Je to uzavření dodatku 

číslo 2 ke smlouvě o výpůjčce s MŠ Mezi Domy, naší příspěvkovou organizací, neboť jsme 

v klubu Junior zřídili adaptační skupinu, a protože se jedná o výpůjčku prostor, která je delší 

než 30 dní, tak ji musí projednat zastupitelstvo. Není možné jenom v radě. Tomuto muselo 

předcházet vyvěšení na úřední desce, takže jste to nemohli dostat před týdnem v materiálech. 

Museli jsme počkat, až ten materiál řádně projde úřední deskou. Ale pokud se podíváte na 

usnesení, tak si myslím, že je srozumitelné, o co jde. Tak vás můžu asi bez větších rozpaků 

požádat o zařazení tohoto bodu jako bod číslo 16. Asi bychom nejdříve projednali změnu 

názvu základní školy s rozšířenou výukou jazyků na ZŠ V Písnici, to by bylo Z – 022, a 

potom bychom zařadili Z – 025, tam navrhuji jeho zařazení. 

 Zeptám se vás, jestli máte někdo něco k doplnění programu, přehození nějakých bodů, 

nebo chcete zařadit nějaký samostatný bod. Nevidím nikoho.  

 Máme před sebou dvě hlasování. První je, že zařadíme tisk Z – 025 jako bod číslo 16, 

a potom budeme hlasovat o programu jako celku.  

 Poprosím, kdo je pro, abychom zařadili tisk Z – 025 jako bod číslo 16 našeho jednání.   

 14, bylo to jednomyslně, jeden nehlasuje.  

 A nyní bych vás poprosil o hlasování bodu jako celku návrhu programu. Kdo je pro? 

Taktéž 14, program byl schválen. Děkuji vám. 

  

  

2. 

Interpelace občanů 

 Přistupujeme k interpelacím občanů a jsem domluven s panem ředitelem ZŠ 

Meteorologická, požádal jsem ho, on má sice v sedm ještě další jednání, ale požádal jsem ho, 

aby si přesto udělal čas a přišel mezi nás, protože když jsme 14. března začali dojednávat 

adaptační skupiny pro základní školu plus mateřinku, tak jsme samozřejmě měli přizvaného 

pana ředitele a další hosty. Jednali jsme asi pět hodin, protože v té době bylo informací velice 

málo, jak takové skupiny vůbec budou probíhat, neměli jsme ještě návrh lex Ukrajina a další, 

trošku jsme všichni v tu chvíli vařili z vody. A uplynulé tři týdny byly poměrně dost hektické, 



nicméně s potěšením můžu konstatovat, že včera byly otevřeny dvě adaptační skupiny v ZŠ 

Meteorologická, jedna adaptační skupina pro ukrajinské děti v klubu Junior pro předškolní 

děti, a požádal bych pana ředitele, jestli by mohl říci, jak to proběhlo ve školách, možná i 

s ohledem co nás může zajímat, jak proběhl výběr pedagogů, a případné radosti, starosti, které 

jste s tím měl, a dostalo se k případným otázkám, které tady mohou z řad zastupitelů, případně 

občanů zaznít. Pane řediteli, vítejte, máte slovo.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Děkuji. Dobrý večer, vážený pane 

starosto, vážení radní, vážené paní zastupitelky a zastupitelé, 4. 4. se spustil konečně program 

adaptačních skupin, a sice U1, U2. U1 pro děti od 1. do 5. ročníku, je to malotřídní skupina, 

která má kapacitu 30 dětí, druhá skupina U2 malotřídní pro druhý stupeň, 6. – 9. ročník. 

Tomu předcházela výběrová řízení do těchto skupin, kde jsme cíleně hledali pedagogické 

pracovníky, kteří mluví ukrajinsky a zároveň česky, tzn. bilingvní pracovníky, s tím že lex 

Ukrajina nám umožňuje přijmout jakékoli osoby, které nemusejí mít pedagogické vzdělání, 

ale my jsme si nastavili laťku, aby měli pedagogické vzdělání, a eventuálně jim můžeme 

nabídnout i nějakou pro ně zajímavou pracovní pozici od roku 2022 od září.  

 Takhle jsme udělali výběrové řízení, když jsme přijali čtyři kolegyně. První kolegyně 

Volodymira Ivaněnko, druhá kolegyně je Jelena Stalmašenko, třetí kolegyně Tatiana Zemana 

a čtvrtá kolegyně je Viktoria Pomcyr. Na každou adaptační skupinu jsou vyčleněné dvě 

kolegyně, které se soustředí primárně na tyto děti, ale tím že mají každá různou specializaci a 

jsou schopny nějakým způsobem kooperovat flexibilně, tak se střídají příležitostně u různých 

dětí.  

 Aktuálně ke včerejšímu datu, kdy jsme rozjížděli tuto skupinu, jsme dostali údaje od 

městské části, že na městské části je cca 62 dětí ve školním věku od 6 do 15 let, s tím že 

šestileté děti automaticky jsme se domluvili s odborem školství, že dáváme do MŠ Mezi 

domy, a více méně máme děti od 7 do 15 let.  

 Co se týče rozdělení, tak děti jsou ve dvou třídách, které jsou k tomu uvolněné, jsou to 

náhradní prostory, které škola má obsazením staré budovy školy po odchodu střední školy 

GAP, a v těchto třídách probíhá zejména adaptační proces a více méně teď je strašně brzo říct, 

kam se to bude ubírat, nicméně s pedagožkami jsem mluvil o tom, že budou více méně 

pracovat na tom, aby ty děti adaptovaly, aby si zvykaly na českou kulturu, a začneme 

pomalinku pracovat na výuce českého jazyka. Děti jsou integrovány mj. v rámci obědů, měly 

velký zájem o oběd, většinou mají zájem o skupinu, o působení ve skupině od rána od 7.40 do 

17.00 hodin, kdy si je pak budou vyzvedávat rodiče dle potřeby. 

 V zásadě kolegyně byly seznámeny s pedagogickým sborem a kooperují už napříč 

sborem, nicméně teď teprve běží proces druhým dnem, probíhá neustále ověřování a k 4. 4. 

pondělí jsme měli ověřených dětí, které tady bydlí na MČ Libuš, a jsou ověřeny přes Czech 

Point, že jsou skutečně zaregistrovány na městské části, tak aniž by byly přijaty za kmenové 

žáky, tak je jich celkem 20. Včera se tedy přijalo menší množství, to bylo cca 13 nebo 14 dětí. 

Dneska jsme přijali dalších šest, což k dnešnímu dni máme 20 dětí, a na zítra už máme 

ověřených dalších 10 dětí. K zítřejšímu dni budeme mít 30 dětí z celkové kapacity 60. Tolik 

asi na úvod, a jestli máte dotazy.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Ptejte se, prosím. Paní doktorka 

Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobrý den. Moc děkuji za tuto aktivitu. Chtěla jsem se 

zeptat, ty školní obědy si platí děti samy, nebo přispívá zřizovatel? Jak je to s obědy? A potom 

na Ukrajině děti chodí do školy už od šesti let, a tady třeba v jedné rodině je prvňáček 

šestiletý, ještě ne sedmiletý, jak jste ty prvňáčky, že jste je dali do školky, je to aby se ještě 

lépe adaptovali? Měli online z Ukrajiny, a teď je zpátky ve školce. Tak jak s touto skupinkou 

prvňáčků?  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Dobře, k první otázce. My jsme 

samozřejmě adaptační skupiny vytvořili zcela na základě kooperace se zřizovatelem, protože 

tím že adaptační skupiny nemají nárok na financování z MŠMT, tak jsme potřebovali ty 

peníze někde sehnat. Byla tam kalkulace i na obědy, nicméně teď když jsme přijímali rodiče a 

žáky, zatím nevzešel žádný požadavek ze strany rodin, že by si neuhradily tu stravu, a když 

jsme konzultovali tento fakt s paní učitelkou, která už je tady delší dobu, tak se konstatovalo, 

že 28 – 30 korun za jeden oběd, že to by neměli normálně v reálu. Nicméně podpora ze strany 

zřizovatele je, a další podpora vzniká na základě aktivity spolku rodičů, kdy zítra máme třídní 

schůzky a spolek rodičů navrhne druhou alternativu, kdy se díky bohu na městské části 

objevuje velké množství donorů, dárců, kteří chtějí přispívat teď už cíleně dětem na ZŠ 

Meteorologická, a tam ten spolek bude kooperovat se školou a bude se vytvářet nějaký budget 

na uhrazení těchto obědů, když po tom bude poptávka, což samozřejmě teď bychom primárně 

nabídli u zápisu rodičům, jestli můžou platit, nebo nemůžou platit, tak oni by automaticky 

všichni říkali, že nemůžou, ale asi tím, jak jsme zvyklí navnímat sociální situaci po nějaké 

době, tak je sociální program obědy pro děti, který je garantovaný Magistrátem, ale je to pro 

kmenové žáky. Toto nejsou kmenoví žáci, ale ať už lex Ukrajina, tak všechny podmínky pro 

ukrajinské děti se nám hodně rychle vyvíjejí, tak je předpoklad, že buď něco vznikne, anebo 

to dáme do konce školního roku buď z vlastních prostředků, kdyby po tom byla poptávka a 

zjistili bychom, že rodiny potřebují podporu, eventuálně zřizovatel tam má taky nějaký budget 

navíc. 

 K druhé otázce co se týče prvních ročníků, je předpoklad takový, ono se to neskutečně 

vyvíjí. My vůbec nevíme, jestli skutečně ty děti budeme integrovat od září 2022, a stanou se 

kmenovými žáky naší školy, anebo vznikne třeba nějaký paralelní ukrajinský program. Jsme 

si vědomi, že aktuálně běží národní program vzdělávání formou online, což umožňujeme 

dětem, které jsou už u nás na škole, a co se týče potenciálních prvňáčků, tak si uvědomujeme, 

že konflikt je od 24. února. Tudíž celé pololetí ti prvňáčci školu nemají, a pokud bychom je 

integrovali v příštím roce, byla by to spíše integrace opět do prvního ročníku, aby si ho prožili 

celý. Tím pádem teď není důvod, aby byli v nějakém režimu školy, ale aby se soustředili 

v maximálně dětském prostředí. To byl hlavní cíl a bylo to v kooperací s paní Koudelkovou a 

s odborem školství.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: S dovolením ještě doplním pana ředitele. 

My jsme se hned na začátku dohodli, že žádné dítě nebude pochopitelně o hladu, nicméně pan 



ředitel si to udělá, jak mu to bude nejmilejší, jakou situaci zvládne. Mluvili jsme o tom, když 

bude potřeba zajistit svačiny, prostě postaráme se o tyto děti, protože chápeme situaci, která 

tam je, byť jak jsem měl možnost vidět v adaptační skupině v klubu Junior, sociální rozdíl 

mezi rodiči je značný. Budou lidé, kteří mají všechno a bez problémů, jenom potřebují, aby 

mohli pracovat, vydělávat si apod., a peníze nejsou pro ně problém. Spíš vítají možnost, že 

děti budou v nějakém kolektivu.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Jenom bych s dovolením upřesnil ještě, 

tam je ještě problém v tom, že ty děti se nám primárně nehlásí všechny automaticky na obědy, 

protože mají problém třeba s českou kuchyní, což je zajímavý fenomén, ale prostě to tak je, a 

nějaké procento nezanedbatelné nechce chodit na obědy, protože jsou zvyklí na svoji kuchyň, 

protože jsou maminky doma třeba s menšími dětmi atd. Nicméně jak bylo řečeno, teprve se 

rozdávaly přihlášky na obědy, a teprve zjišťujeme, jaký je zájem, nicméně už od pondělí ty 

obědy proběhly a děti jsou vystravované, když řekly, že chtějí oběd, rovnou jsme jim ho dali.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dobrý den. Chtěla jsem poděkovat panu řediteli za 

to, že ctil naše rozhodnutí, resp. konzultaci ze dne 11. března s paní ředitelkou ukrajinské 

školy s paní Mgr. Marií Havriljuk, která doporučila skutečně, abychom v prostředí české 

společnosti, kde se děti ocitly náhle, abychom, řekněme, zohlednili, a věk šestiletého dítěte 

nezařazovali v těchto prvních dnech do klasického vzdělávacího systému, resp. mezi věk 

svých případně starších spolužáků, ale abychom jim umožnili skutečně v pravém slova 

smyslu velbing (?), takže jsem dala i na toto doporučení. A ještě jednou díky, pane řediteli, že 

jste toto jako pedagogický lídr toleroval, pochopil. Děkuji. 

 

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

hlásí.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Dobrý večer, také chci poděkovat za to, co děláte 

pro děti. Určitě to bude, nebo teď už to bylo náročné to připravit, ale bude to běh na dlouhou 

trať, bude to pro všechny dlouhé a náročné. Já jsem se chtěla zeptat, protože jsem pochopila, 

že přístup škol je velmi rozmanitý, resp. jsou dvě základní cesty. Někdo vytváří adaptační 

skupiny, někdo integruje děti rovnou do třídy. Tak by mě zajímalo, jak se došlo k tomuto 

modelu právě na naší městské části, jenom ze zvědavosti.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Co se týče adaptačních skupin, 

adaptační skupiny jsou něco víc. Něco, co vlastně umožní dětem se více zorientovat, a byla to 

více méně oboustranná kooperace se zřizovatelem. Nedá se říct, jestli my jsme přišli a oslovili 

pana starostu a zřizovatele, nebo zřizovatel přišel, bylo to tak nějak spontánně, shodli jsme se 

na tom, že to je ideální cesta, na kterou když máme podmínky a jsme schopni tyto podmínky 

nějak zrealizovat, tak to bude i pro školu určitě lepší, pro ty žáky taky, protože přece jenom 

teď kdyby byly děti integrovány do školy, tak by čelily daleko náročnějšímu procesu 



adaptace. Výuka dle školního vzdělávacího programu by byla nereálná, a pokud jsou 

podmínky pro vytvoření adaptační skupiny, tak my jsme pro to byli všemi deseti a hledali 

jsme tu cestu, jak nejlépe ty děti ukotvit ve společnosti. Jestli vám to takto stačí. 

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Určitě, děkuji. Chápu, že společnost celkově 

v zemi nebyla jednotná. Můžete nám tedy přiblížit, v čem bude spočívat program adaptačních 

skupin? Co se tam ty děti budou učit? Předpokládám v ukrajinštině, nebo mluvil jste o 

pozvolné výuce češtiny. Jak tedy bude vypadat program a jestli se budou víc i integrovat 

s českými dětmi, aby brzy navnímaly jazyk, protože pokud mají v září nastoupit do klasické 

školy, tak to pro ně samozřejmě bude těžké, jenom se ten problém odsune. 

 A ještě bych k tomu měla jeden dovětek. Naše školy nebo naše městská část má velké 

zkušenosti s integrací dětí s cizím mateřským jazykem, tak jestli se nám tady daří nějak využít 

ty zkušenosti, právě možná když jste hledali tento model.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Rozumím. Program adaptačních skupin 

už zní od vlastního základu adaptace. Například dneska jsem byl navštívit poprvé, protože 

včera jsem byl na školení, dneska jsem byl navštívit skupinu U1, kde jsou děti prvního stupně, 

a jsou to vlastně děti, slepenec z různých koutů, některá místa jsou místa v západní části 

Ukrajiny, kde to nebylo tak zásadně postiženo válečným konfliktem. Některé děti jsou z více 

postižených míst, takže si s sebou nesou traumata. A třeba dneska mi paní učitelka říkala, že 

dneska začali trošku vzdělávat, a pak od toho museli ustoupit, že ty děti byly dost rozhozené a 

bylo vidět, že ještě nejsou schopny se soustředit. Primárně jsou to aktivity, zájmové činnosti 

v ukrajinském jazyce, nějaká, řekl bych, stabilizace dětí, aby se cítily bezpečně, aby získaly 

důvěru v prostředí. Proto jsou tam ukrajinsky mluvící kolegyně.  

 A zároveň už jsem samozřejmě také na návštěvě, když jsem tam byl, hned bylo vidět, 

že už začínají komunikovat česky, protože minimálně tři učitelky mluví česky, z toho dvě 

docela slušně, takže je předpoklad, že základní česká slovíčka už dostávají také od paní 

učitelek, a je předpoklad, že je budeme koncepčně učit český jazyk také v průběhu 

adaptačních skupin, které by měly trvat minimálně tři měsíce do konce klasického školního 

roku, a předpoklad je, že jsme schopni vytvořit zázemí i přes letní prázdniny, kde víme, že 

třeba ukrajinské děti, byť jsou zvyklé na nějaké prázdniny, tak ti rodiče tady musejí mít 

nějaké závazky vůči práci, a kdyby bylo potřeba, škola je připravena mimo pravidelnou letní 

družinu, která běží pro kmenové žáky, tak vlastně nechat běžet i tu adaptační skupinu. Tím 

respektujeme trošku i kolegyně, kterým jsme nějakým způsobem vytvořili zázemí a jistotu, a 

kdybychom je integrovali, tak samozřejmě ty děti by měly nárok třeba na jazykovou přípravu, 

ale je jenom nárok pro kmenové děti, doučování také jenom pro kmenové děti z Národního 

plánu obnovy, takže všechno se to vyvíjí. 

 Pravděpodobně jste teď slyšeli, že pan ministr Gazdík uvolnil nějakých 6 miliard na 

tuto problematiku. Je otázka, kam ty peníze půjdou, nicméně naše škola je na toto připravena 

a předpokládám, že ta adaptace, zájmová činnost, výuka v online, což jim umožňujeme také, 

připojit se na národní online vzdělávací program ukrajinský pomocí elektroniky, kterou máme 

k dispozici, tak se to snažíme maximálně ukotvit, tak aby to mělo nějaký smysl. 



 Samozřejmě je tam nějaká improvizace, protože paní učitelky se vidí poprvé, nikdy 

nedělaly malotřídku, děti jsou v cizím prostředí, takže budou poznávat prostředí, budou 

poznávat Prahu. Bude to takový volnější, flexibilnější systém vzdělávání s těžištěm adaptovat 

a naučit základy českého jazyka, tak aby se eventuálně děti mohly co nejdříve zapojit od září 

2022, a tam by už potom měly stejně ještě nárok na jazykovou přípravu, která by byla opět 

cílená, tzn. pětkrát týdně každý den hodinu českého jazyka intenzivní plus uvolnění 

z nějakých předmětů, anebo je otázka, jak se to vyvine dál. To je něco, co teď nedokážeme 

vyvěštit. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jestli dovolíte, doplnil bych k první 

otázce, když jsme se rozhodovali pro adaptační skupiny, tak to bylo samozřejmě někdy 11. - 

14. března, probíhala intenzivní komunikace, sháněli jsme všechny možné informace, 

starostové se různě setkávali, volali jsme si všichni apod. Nebál jsem se toho, že by naše školy 

neuměly integrovat cizí děti. Myslím si, že v tomto směru přesně jak jste naznačila, naše 

školy asi oproti jiným školám v Praze mají s tím bohaté zkušenosti. Jsem hrozně rád, že paní 

místostarostka se hned zkontaktovala s paní ředitelkou ukrajinské školy, viděly se v těchto 

dnech několikrát. Byla přítomna i na jednání rady nebo předrady 14. března, tam jsme, co 

vlastně udělat pro ty děti co nejvíc. 14. jsme samozřejmě všichni trošku věštili z koule, co 

bude, jak bude ten konflikt masivní, jak zasáhne celou zemi, nikdo jsme netušili, teď jste 

možná o víkendu zaznamenali informaci, že z Polska už se na Ukrajinu vrátilo 400 tisíc lidí 

na základě výzvy pana prezidenta Volodymyra Zelenskyho, aby se vraceli do oblastí, pokud 

to není zasaženo, aby Ukrajina mohla dál fungovat.  

 Vím, že jsme o tom mluvili a paní ředitelka říkala, ten pohyb může být, my vůbec 

nevíme. Třeba jít a hned v prvních dnech je zapojit do tříd – budeme rádi, ale budeme ještě 

radši, když budete mít adaptační skupinu, protože opravdu budou jednak mezi svými, a 

hlavně jim dáte prostor, aby se s českým jazykem seznámili. Velmi nás prosila, aby českého 

jazyka tam bylo hodně v těch adaptačních skupinách. Budou to potřebovat, i kdyby tady byli 

jenom krátce, půl roku, a potom se chtěli vrátit. Z jednání s paní ředitelkou … i jednou paní 

učitelkou, která už tam byla vystudovanou pedagožkou, jedna z těch čtyř pedagožek, které 

tam byly, a hned toho 14. byla u nás na jakémsi mini pohovoru, když to tak můžu říci, někde 

jsem zachytil na Facebooku, že přijela do Prahy a nabízí se jako učitelka, tak jsem hned 

kontaktoval paní místostarostku, paní místostarostka ji ještě v neděli kontaktovala, v pondělí 

přišla, bylo to hrozně hektické. Tak nám přesně doporučili, když budete mít možnost 

prostorově udělat adaptační skupiny, tak nezapojujte hned děti do tříd, ale dejte jim ten 

prostor, který může být. Jenom bych vylíčil rozhodnutí, které tomu předcházelo. Mohli jsme 

se zmýlit, ale myslím si, že dneska po třech týdnech s jistým odstupem si myslím, že to 

rozhodnutí, které jsme učinili na základě doporučení paní ředitelky ukrajinské školy, že bylo 

šťastné, tak jak jsem to mohl vidět ve škole i v mateřské školce. To bylo jenom na doplnění.  

 Byla tam další otázka, prosím.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Jenom ještě, pardon, vím, že ještě 

zazněla otázka, jak integrovat s českými dětmi ukrajinské děti. Aktuálně třeba nám běží školní 

klub, který je od 12.00 hodin do čtyř, a tím že se to překrývá s provozem adaptační skupiny, 



tak děti navštěvují z adaptační skupiny školní klub nejenom dopoledne o samotě, ale i 

odpoledne, kdy už tam české děti jsou, tak že už se vytvářejí nějaké vazby, nějaké společné 

hry, a vyzval jsem k tomu i ostatní kolegy. Určitě připravujeme nějaké společné projekty a 

komunitní akce, kterými by se měly propojit tyto dvě skupiny. Tzn., jak kmenoví žáci naší 

školy a pedagogové, tak pedagogové a žáci adaptační skupiny.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě bych se doptala. Všimla jsem si, že ukrajinští 

rodiče jsou trochu před dilematem, jestli nechat děti připojovat se online do jejich původních 

tříd a vidět se s původní paní učitelkou, spolužáky, anebo je poslat tady do školy. Pokud jdou 

do práce, tak asi potřebují, aby děti byly ve škole tady, ale jestli jak jste říkal, že se připojujete 

k ukrajinským vzdělávacím systémům, v případě že jsou dopoledne děti ve školním klubu, tak 

jestli jim umožňujete, že by se nějak připojovaly výjimečně třeba nebo v nějakém režimu do 

své původní třídy.  

 

 Ředitel ZŠ Meteorologická Jaroslav Kulik: Ano, to jsem zrealizoval já dneska 

osobně, když jsem vytvořil speciální místnost, kde jsem natahal přenosné zařízení, žákovské 

notebooky, a tam se děti měly možnost připojit, protože jsem si všiml, že se připojovaly ráno 

přes mobily, byť přes Wi-Fi, a normálně jim bylo umožněno se připojit dle jejich potřeb, tam 

kam potřebovaly, a toto jsme diskutovali i s rodiči, že nás třeba kontaktují e-mailem, nebo 

přišli k zápisu do adaptační skupiny a ptali se třeba na tuto možnost, a my jsme jim 

garantovali, že tam tato možnost bude umožněna. Takže to respektujeme a adaptační skupina 

je o tom, aby se cítili hlavně bezpečně.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Ptám se, jestli má někdo další 

otázku na pana ředitele. Pokud není, tak mi dovolte poděkovat panu řediteli, vzdáleně i paní 

ředitelce MŠ Mezi Domy, která spolupřipravila prostory v klubu Junior, všem, kteří se tam 

podíleli na nezbytných stavebních úpravách, které tam bylo nutné učinit, na rozdíl tedy od 

naší školy, tam to bylo trošičku náročnější, ale i tak se to zvládlo od čtvrtého. Děkuji všem, 

kteří se tam v neděli sešli na brigádě, na finálním úklidu, aby to všechno bylo. Myslím si, že 

to opravdu funguje i v porovnání s tím, jak vidím různé možnosti jiných městských částí, tak 

jsem za sebe hrozně spokojený s tím, jak to pan ředitel a paní ředitelka vládla, Děkujeme, 

pane řediteli, že jste přišel zodpovědět naše otázky. Když bude cokoli, rádi se na vás zase 

obrátíme. Přejeme hodně štěstí vám i paním učitelkám a samozřejmě dětem co nejvíce 

bezstarostný pobyt v našich dvou školských zařízeních, jak jen to bude možné. Děkujeme, 

pane řediteli, že jste přišel.  

 Děkuji. To byla trošku vsuvka v rámci, nechci říci bodu interpelace občanů, ale 

myslím si, že to bylo dobré, že jsem cítil tu potřebu. Jinak samozřejmě děkuji vám všem, kteří 

jste v těch uplynulých třech týdnech nabídli jakoukoli pomoc, umíte rusky, můžete překládat, 

nebo jste poslali e-mail, že můžete cokoli nabídnout, je to samozřejmě velice milé, protože 

jsme z nějaké krize po dvou letech na začátku covidu, kdy každá ruka, každá noha, každý 

nápad byl velice ceněný, tak jsme se zase dostali do situace, kdy jsme potřebovali řešit a 

řešíme stále tuto krizi a jakákoli nabídka pomoci je přinejmenším milá, i když ji třeba 

nevyužijeme, protože je dobré vědět, na koho se můžeme obrátit.  



 V bodě interpelace občanů se ptám, jestli někdo – prosím, paní Novotná, máte slovo.  

 

 Paní Jana Novotná: Dobrý den, jsem tady opětovně v souvislosti se záležitostí fit 

parku. Bohužel březen, oteplilo se a problémy ve fit parku opětovně začaly eskalovat. Ani 

jeden teplý den nebyl dodržen provozní řád fit parku, ani jeden teplý den nebyla dodržena 

provozní doba. A to se nejedná o přetažení provozní doby o půlhodinu, ale byl tam plný fit 

park řvoucích lidí pouštících si hudbu několik hodin po ukončení provozní doby. Opětovně 

vás všechny prosím, uzamykejte fit park alespoň po ukončení provozní doby. Byla jsem se 

několikrát podívat na Klopotské, tam to poměrně pěkně funguje, prostě po provozní době 

sportovní areál na Klopotské zavřený, v noci tam nikdo není, občané mají klid. 

 My, když si to představíte, se sousedy jsme od fit parku vzdáleni 9 metrů. Nevím, 

kolik má tato místnost, ale v podstatě to odpovídá délce této místnosti. Takže si dovedete 

představit, jak to tam v teplých dnech vypadá. My nejen že nemůžeme používat zahradu, já 

ani nemůžu větrat, jaký je tam křik. Opětovně prosíme a žádáme, uzavírejte ten fit park 

alespoň po ukončení provozní doby.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za opakovaný podnět. Já jsem 

shodou okolností dneska v jiné záležitosti byl u pana ředitele Městské policie, také jsme se 

mu zmínili, tak zřejmě asi nebylo nic hlášeno, protože žádné hlášení v poslední době pan 

ředitel neměl. Občas tam také chodím, teď chápu, že je chladné počasí, tak jsem tam ani 

nebyl, někoho jsem tam viděl, ale opravdu jsem nezaregistroval tento hluk. Nerozporuji vaše 

slova, jenom konstatuji, že tam také chodím, že to vím a žádný takovýto hluk jsem tam 

nezaznamenal, který by byl nesnesitelný jiný, než který je na normálních hřištích minulý 

týden, to bylo hezky. Dva cvičenci, kteří tam jsou, nedělají. Zkušenost je jiná a nemám ani 

hlášeno od Městské policie, že by se na ně někdo obracel s něčím nesnesitelným. To jenom 

konstatuji.  

 

 Paní Jana Novotná: Na to musím reagovat. Samozřejmě že jsme na Městskou policii 

volali, jak loni, tak znovu opětovně letos. Jak, pane starosto, určitě víte, provozní řád nevyšel 

vyhláškou hl. m. Prahy, takže Městská policie nemůže v podstatě cokoli činit k tomu, aby 

mohla po návštěvnících fit parku vyžadovat dodržování provozního řádu. Volala jsem i 

správci, správce jsem se několikrát nedovolala. Jednou mi to správce vzal, a pro vaše 

pobavení jsem se od něj dozvěděla, že není správce, že je jen dělník, že on se správou fit 

parku nemá nic společného. Od té doby mi zase samozřejmě mobil nebere. 

 Takže ano, na provozním řádu je odkaz na správce, Městská policie mě odkázala na 

správce, protože nemůže vymáhat ustanovení provozního řádu, protože nebylo schváleno 

vyhláškou hl. m. Prahy. Takže já jako občan si připadám opravdu jak v Hlavě XXII, my 

nemáme nikde dovolání. Prosíme, pomozte nám. Přes zimu samozřejmě problémy nebyly, 

objevilo se tam pár lidí, byl klid, dalo se to snést, ale já jsem v březnu, v teplý den jsem si 

opravdu nemohla po páté hodině sednout na zahradu, protože 9 metrů od vás tam banda 

řvoucích lidí, jako kdybyste, já nevím, byl bůhví kde, natož abych si tedy otevřela okno a 

větrala. A takhle to bude opětovně celé léto. Jakmile se oteplí, tak já 9 metrů od sebe tam 



budu mít řvoucí lidi, kteří si pouštějí hudbu, a nemůžeme tam se sousedy používat zahradu, 

nemůžeme si v teplých dnech větrat. Takže prosíme, aspoň po ukončení provozní doby to 

zavřete, aby aspoň v noci byl klid. Ano, teď byla zima, ale včera v noci, i když byla zima, tak 

tam přišla partička. Nebyli tam dlouho, byli tam asi 15 minut, ale i tak vás to obtěžuje. Asi šli 

z hospody, ale díky tomu, že bylo chladné počasí, tak tam naštěstí vydrželi jen 15 minut. 

Jakmile bude teplá noc, jakmile bude teplo, tak tam prostě bude hluk a nepořádek pořád. 

Opravdu jsme bezbranní, nevíme, co máme dělat.  

 Ještě na doplnění, troufli jsme si loni tam napomenout partičku, která tam dělala 

nepořádek. V říjnu nás všechny tři, kteří sousedíme s fit parkem, tak nás vykradli. 

Vyšetřovala to Policie ČR, přelezli k nám přímo z fit parku. Samozřejmě že případ byl 

odložen, pachatel nezjištěn. K takovým situacím tam bohužel dochází, protože složení těch 

návštěvníků je různé, od slušných tichých lidí bohužel po různé jedince, z kterých máte strach 

a nedovolíte si jim cokoli říct.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění vaší interpelace. 

Zeptám se, jestli je tu ještě někdo. Nevidím nikoho z dalších občanů. Uzavírám tento bod a 

přistupujeme k bodu číslo  

 

3. 

Tisk Z - 010 

Participativní rozpočet 

 Představení výsledků hlasování k jednotlivým návrhům, zařazení do participativního 

rozpočtu. Dovolte mi, abych tímto na úvod poděkoval všem, kteří jste se do participačního 

projektu zapojili jakýmkoli nápadem. Vzpomínám na debatu, kterou jsme o tom vedli v klubu 

Junior, jestli zařadit soukromé pozemky, nezařadit apod. Zdálo se nám, že jsme zvolili trošku 

snazší nebo lehčí variantu pro první ročník, nicméně samotný proces se ukázal být i tak 

poměrně docela složitý. To jenom konstatuji, že to bylo časově náročnější pro pana Borského 

apod. Tímto děkuji zástupně všem ostatním, děkuji, kteří tu nejsou, kteří nějaký návrh podali 

včetně těch, které bohužel nemohly být zařazeny k posuzování a k hlasování jednotlivým 

lidem, a to z toho důvodu, že buď ten návrh něco nesplňoval, nejednalo se třeba o investiční, 

nebo byl sice na pozemku městské části, ale byl zase v rozporu s územním plánem, či 

podobně. Děkuji panu Borskému za aktivní komunikaci se všemi předkladateli, protože se ty 

návrhy také různě upřesňovaly a zpřesňovaly.  

 Ve výsledku tedy do samotného hlasování mohly postoupit pouze čtyři projekty 

rámcově, s tím že vlastně tři uspěly v samotném hlasování, ten čtvrtý projekt, který tady 

představil náš kolega, který sem často chodí, tak získal bohužel hodně negativních hlasů, a 

tudíž jej podle těch pravidel nemůžeme realizovat, nicméně když mě o tom pan Borský 

informoval, tak mi dovolte informovat i vás, že sice ten čtvrtý návrh, což byly cedule, pamětní 

cesta, že sice tedy nemůže být realizována v té podobě, jak si to pan předkladatel 

představoval, nicméně tu jednu ceduli, kterou on do toho zahrnul, tak s tímto nápadem už 

přišel někdy na jaře 2020, bylo to právě v době covidu, protože s sebou přivedl historika 

z nějakého historického ústavu a mluvili o možnosti umístění pamětní desky asi 16 – 17letého 



mladíkovi, kterého tady na sklonku války před očima jeho rodičů a občanů Libuše zavraždili 

demonstrativně nacisté. To jsme se tenkrát domluvili, že bychom nějakou pamětní desku, 

protože tady nějakou vysloveně připomínku obětem 2. světové války nemáme, takže bychom 

ji vyrobili. Pan předkladatel pan Melichar následně tedy i tuto desku zahrnul do hlasování, to 

sice neprošlo, ale vnímám to tak, že už jsme se na této desce nebo na této podobě připomínky 

dohodli dávno před tím, než byl participativní rozpočet vyhlášen, takže bych byl určitě rád 

s vaším svolením, že bychom tuto desku zrealizovali, a současně během rekonstrukce tohoto 

objektu, kdy jsme se tady potkali opakovaně s panem Kadlecem, tak by tam padl návrh, že by 

bylo dobré mít nějakou připomínku této nejstarší budovy, kterou tady máme v rámci MČ 

Praha – Libuš, takže o to bych potom také poprosil pana Kadlece, jestli bychom mohli 

nějakou pamětní ceduli k této budově, jakmile potom dokončíme ještě vstup tady před 

budovou u pošty včetně toho vjezdu do dvora, tak by bylo dobré, abychom tady nějakou 

ceduli měli. Tzn. i ze čtvrtého návrhu, který sice neuspěl, ale přesto na něm, myslím, vidíme 

pozitivní nápady, tak bychom měli nepochybně část zrealizovat, protože to nebude stát velké 

peníze, a myslím si, že připomínka jak té nešťastné události roku 1945, tak i připomínka této 

budovy, kde zasedáme, si to určitě zaslouží.  

 Před sebou máte tři návrhy, které uspěly, a samotné usnesení, které by bylo, že 

schvalujeme ten projekt, realizace projektu výsadby 50 nových keřů a předzahrádek 

panelových domů v ulici K Lukám a V Rohu. Výsadba bude konzultována s odborem 

životního prostředí a dopravy MČ Praha – Libuš, toto předložil předkladatel pan Stehlík, 

tímto děkuji.  

 Bod B, dopředu hlásím jakýsi střet zájmů, je realizace projektu ping pongový stůl 

v parku u zahrádkářské kolonie, který jsem navrhl poté, co se můj syn vrátil z letního 

soustředění, kde mastil ping pong a chtěl to hrát tady, a když jsme udělali nějaký průzkum, 

kde tady nějaké pin pongové stoly v okolí jsou, tak jsme zjistili, že to není velká hitparáda, 

takže by se nám tady takový ping pongový stůl hodil. Mimochodem v průběhu hlasování, 

nebo výsledku hlasování se mi ozvali další dva občané, jeden že by chtěl ve Staré Písnici, 

další paní, že jí to přijde jako dobrý nápad tady u vodních staveb K Lukám, tak budeme hledat 

nějaké možnosti umístění, možná i mimo participativní rozpočet, že takováto venkovní 

záležitost by šla umístit, a buďme rádi, pokud mají rodiče tendenci vést děti k nějakému 

pohybu, a sami rodiče by si u toho rádi zahráli. Dopředu hlásím i jistý střet zájmů. 

 A třetí je, že bychom schválili v této chvíli realizaci první etapy projektu volnočasový 

přírodní prostor, který získal nejvíce hlasů, a to je to, co vlastně už je možné zrealizovat hned, 

a to je vybudování laviček, lavice se stolem, výsadby stromů, keřů, překážky pro psy, koš, a 

zároveň pověříme úřad MČ zajištěním cenových nabídek na výstavbu volejbalového hřiště 

v rámci projektu druhé etapy. Takže bychom ten vítězný projekt rozdělili na dvě etapy, 

protože u některých momentů je potřeba zajistit nějaký územní souhlas nebo oplocení, nebo 

se tam zjišťovalo, jestli ten sáňkařský kopec, jestli může být na sítích, které jsou tam uloženy 

apod.  

 Tím jenom vysvětluji trošičku složitější usnesení, ale myslím si, že pokud jste to četli, 

tak jste to viděli. Děkuji panu Borskému i za předložení těch grafů a vůbec všech návrhů, 

které tam byly. Tedy jak kdo hlasoval. S ohledem na to, že všechny čtyři návrhy, které 

nakonec postoupily do toho hlasování, se vlastně týkaly Libuše, tak jste asi na tom viděli i to, 

že vlastně ti hlasující byli z Libuše. Děkuji vám všem, kteří jste se to nějak snažili propagovat 



mezi své přátele nebo někde na Facebookové stránky, jak jsem také viděl, což se potom 

projevilo v závěru hlasování, vyšlo to potom i v časopisu, a pan Borský mě také ještě prosil, 

abychom tomu dali nějakou propagaci, že těch hlasů tam nebylo tolik, tak řekněme, je to 

první ročník, hlasů opravdu není mnoho. Budeme doufat, že v dalších ročnících se přihlásí 

více. Na druhou stranu návrhy, které si myslím, že byly, tak byly hezké. Samozřejmě 

možnosti jsou relativně omezené, ať už z hlediska nápadů, našich pozemků a možností, co by 

bylo, ale budu se už teď těšit na další ročník, který potom společně určitě vyhlásíme.  

 Tím jsem tedy představil tento tisk, byť tedy tady zástupně za kolegu Pavla Macháčka, 

ale snad jsem udělal zevrubný průřez toho, co máte před sebou, a tímto otevírám rozpravu 

k vašim otázkám a je připraven pan vedoucí Borský, který to měl na starosti, je zodpovědět. 

Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chtěla bych poděkovat za realizaci prvního ročníku 

participativního rozpočtu. My jsme s tímto nápadem přišli už na začátku tohoto volebního 

období, a jsem ráda, že teď tedy v závěru dostali občané možnost si sami vybrat nějaký malý 

investiční nebo nějakou malou realizaci podle jejich zájmu. Moc děkuji, že jste to 

zprocesovali, vyhlásili. 

 Jedna otázka je, jak je domluveno spolufinancování z hl. m. Prahy, protože na to 

každoročně Magistrát schvaluje určitý budget, a pokud vím, polovina našich nákladů by měla 

být refundována z Magistrátu. Tohle vlastně byli jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby Libuš 

toto vyhlásila, že tady je ještě možnost spolufinancování, a vlastně tím městská část za ty 

projekty ušetří.  

 Jinak je malinko úsměvné, že i sám pan starosta tady má vlastní projekt jakožto občan. 

Jsem ráda, že se vám to, pane starosto, zalíbilo, i když si myslím, že vaše možnosti v rámci 

vedení obce jsou realizovat tyto záležitosti v rámci rozhodnutí rady nezávisle na 

participativním rozpočtu. Ještě jednou díky, že jste to zrealizoval. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji. Opravdu děkuji vám, kteří 

jste se na tom všelijak podíleli, ať už tím nápadem, že jste ho přinesli, a potom jak jsme to 

spolu dávali. Nechtěl bych předbíhat v řadě. Ono se to tak sešlo v čase, když se syn vrátil ze 

soustředění a zkoušeli jsme hrát ping pong, tak jsme tady všechny obešli, netušil jsem, kolik 

může být různých venkovních povrchů ping pongových stolů, takže jsem se snažil už na 

základě té zkušenosti vybrat něco, co si myslím, že by mohlo být dobré. Navíc jsem 

zaznamenal nějaké stížnosti na tu lochnesku, která v tom parku je, asi přežitá je slušný výraz, 

možná nikdy nenašla svého naplnění, spíše se nám to tam jenom ničí a bylo to opraveno, a 

zrovna v tom parku bylo, a opravdu jsem udělal tu poctivou věc. Nechtěl jsem něco 

rozhodovat v rámci rady, ale opravdu jsem si stoupl do toho místa a sbíral jsem podpisy na 

místě. Od nezávislých lidí. Jistě bych mohl říci svým lidem, ale fakt jsem stál na místě, a lidi, 

kteří procházeli parkem, tak ty jsem požádal o podpis, abych se opravdu zařadil v tomto 

směru čistě jako občan, ale zároveň jsem řekl, že je to jistý střet zájmů. Také děkuji. 

 Jestli pan Borský k tomu něco chce doplnit? Vaše zkušenost bude zhodnocena 

v druhém ročníku.  



 

 Pan Petr Borský: Dobrý den. Co se týče financování z Magistrátu, nevím. Pan 

Zábranský slíbil nějaký dotační program, ale nevím.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Čekám potom na cenové nabídky, 

abychom to potom podali zároveň. Ono to může být, nemusí být uhrazeno. Zároveň vím, že 

zase už tolik městských částí se ještě do participativních rozpočtů buď nepouští, anebo ještě 

nepouští, anebo už nepouští. Už jsem taky zaznamenal jednu kolegyni starostku z menší 

městské části, která říkala, my už jsme zrealizovali ty věci, a my už vlastně ani nemáme 

pozemky, už nemáme ani ty nápady. Už jsme se trošičku vyčerpali. Buď to posouvají 

směrem, že můžou udělat něco ve škole, nebo tak. Počítám se spoluúčastí, že o to požádáme, 

možnost je, ještě jsem čekal, až budeme mít vyhlášeno a budeme mít cenovou nabídku, 

abychom mohli podat nějakou žádost, co bude schváleno, abychom podali ucelenou žádost. 

Budu se také těšit, že hl. m. Praha potom naplní usnesení, které tam je, že vyzývá starosty 

k tomu, aby se zapojili, tak já vyzvu pana náměstka, aby se na tom finančně spolupodílel.  

 Děkuji. Někdo nějakou další otázku k tomuto? Není. Ještě jednou děkuji panu 

Borskému a všem, kteří jste hlasovali, kteří jste přinesli nápady. Vidíte, že tam je spousta 

nápadů, které vlastně nebylo možné zrealizovat, ale stojí za to si je vlastně přečíst, protože si 

myslím, že jsou některé dobré, a kdyby se podařilo buď změnit podmínky, nebo získat 

souhlasy nebo cokoli, tak si myslím, že některé nápady z těch, které tam jsou, tady měl třeba i 

pan ředitel školy, že by byly také velmi pěkné a do budoucna využitelné, a pokud to nepůjde 

v rámci participativního rozpočtu, tak je možná třeba uvažovat o některých projektech mimo 

tento participativní rozpočet, a přesto jej schválit, pokud by jej škola opravdu využívala 

v podobě, jak to pan ředitel navrhl.  

 Tímto děkuji, uzavírám rozpravu. Není tam žádný upřesňující návrh, takže pojďme 

hlasovat o předloženém návrhu znění. Jenom konstatuji v tuto chvíli, že jsme přítomni ve 13, 

protože nemáme nikoho připojeného online. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? Všichni jednomyslně, 13 – 0 – 0.  

 Ponechám si slovo na další tisk Z – 011 a vlastně i tisk Z – 012, což jsou  

 

4.  

Tisk Z - 011 

Dodatky ke zřizovacím listinám JSDH 

 Každoročně aktualizujeme na základě proběhlých inventur inventární seznam majetku, 

který aktualizujeme o nově nabytý seznam majetku k datu 31. 12. 2021. Zeptám se, jestli 

k tomuto někdo má? Je to každoročně. Otázky nejsou. Paní doktorka Tůmová, prosím.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Jenom malou poznámku. Tady se vlastně jedná o 

hospodaření s majetkem a měl by to předkládat příslušný místostarosta. A jak jsem pochopila, 



i když předklad předchozího tisku měl dělat příslušný místostarosta, tak vy plníte mnohé role 

nejen tedy řadových občanů, ale i předkladatelů dalších tisků. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vysvětlím to. Ta situace je samozřejmě 

ještě stále covidová, postcovidová, tak se i různě scházíme na radě ne třeba úplně v plném 

osazenstvu, třeba včera jsme měli taky radu a třeba i z nějakých důvodů se potřebujeme sejít 

online, protože jsem včera měl souběžně dvě jednání na Magistrátu, mezi tím jsem měl 

jednání rady. V některých případech, když vím, že to je, tak se toho ujmu. Navíc zrovna 

v tomto případě, který je čistě formální, udělal jsem to rád. Nevím, jestli jsem to předkládal i 

loni, ale má to jenom tento praktický důvod.  

 Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil. Uzavírám rozpravu k Tisku Z – 011 a 

dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 12. Děkujeme. Někdo proti? Nikdo. 1 se zdržel. Tisk byl přijat.  

 Přistupujeme k tisku 

 

5.  

Tisk Z - 012 

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

 Teď se jedná o naše školská zařízení. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím. Pan 

Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Dobrý večer. Jenom se chci pro jistotu zeptat, protože když 

jsem se připravoval, tak jsem to projížděl a řekl jsem si, jasně, tento typ změny známe, ale 

původně jsem hledal další přílohy, a teď tady zazněla domněnka, jestli by tedy přílohou 

neměly být inventární soupisy. Ale já nevím, proto se ptám, jestli je to takhle v pořádku a 

kompletní.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: To je čistě věcí úřadu. Jestli se k tomu pan 

tajemník vyjádří. Majetek. Chcete se vyjádřit? Nevím, jestli jsme to v minulosti mívali. Ty 

seznamy jsou? Asi ne. Myslím, že to připravujete stejně. (Odpověď ze sálu, není rozumět.) Ty 

soupisy jsou takové trošku – každá položka má svůj řádek. (Odpověď ze sálu, není rozumět.) 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Tak já se zeptám, pardon, já osobně zas tak zvědavý 

nejsem, abych potřeboval vědět ta čísla. Je mi asi celkem jasné, o co jde. Ale z formálního 

hlediska aby pak třeba nebylo to usnesení napadnutelné. Vidím, že jsou tady protokoly o 

stavu, tak čistě formálně jestli je to dostatečné. (Odpověď ze sálu, není rozumět.) 

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan tajemník potvrzuje to, co už jsem řekl, 

že jsou to tady opravdu desítky, možná stovky stran, které to v součtu jsou. Nemáme to jako 

přílohu, nebo tady takto dané. Kdyby byl nějaký požadavek na příští rok to nějak zpřesnit, tak 

řekněte, napište paní Pichové, ať s předstihem ví, jakou další přílohu byste k tomu žádal.  

 Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil, uzavírám rozpravu a dávám 

hlasovat o tisku Z – 012. 

 Kdo je pro? 11. Kdo je proti? Nikdo. Zdržely se 2 hlasy.  

 

 Máme před sebou tisk Z – 013 a slovo předávám panu předkladateli panu Macháčkovi.  

 

6. 

Tisk Z - 013 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku parc. č. 

835/132 v k. ú. Písnice 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Dobrý večer, dámy a pánové. Je to takové malé 

území na konci ulice Ke Kašně, kde v tuto chvíli brzy začne stavět společnost Breton několik 

řadových domků. Tady je stávající územní plán trošku přiblble. Rozhraní zastavitelného a 

pyžama je vedena více méně prostředkem nějakého pozemku. Oni to tedy chtějí na celém 

pozemku mít zastavitelné, čili z toho pyžama to převést na zastavitelné. Vzhledem k tomu, že 

je to podané takhle dost nešťastně, tak na radě jsme tedy byli proti v souladu se stanoviskem 

komise. Já tedy osobně bych byl v tomto případě pro, pakliže by se to týkalo celého pruhu, 

protože úplně stejná situace je více méně od školky až na konec té ulice. Mít to takto na 

jednom pozemku považuji za nesystémové. To je důvod, proč jsme se rozhodli to nepodpořit.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předkladateli za úvodní slovo 

a otevírám rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Zeptám se, jestli by to mělo nějaké systémové řešení.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Mělo. Podat rozšířený tento návrh na celou řadu 

pozemků až ke školce Ke Kašně. Pakliže by se vám to zdálo rozumné, můžeme to připravit na 

příští zasedání zastupitelstva.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do 

rozpravy. Uzavírám rozpravu. Máme předloženo usnesení, že zastupitelstvo nesouhlasí 

s předloženým návrhem společnosti Breton. Dávám hlasovat.  



 Kdo je pro? Jednomyslně. 13 – 0 – 0, jednomyslně. Děkuji panu předkladateli.  

 Požádám, aby se mikrofonu ujal pan místostarosta Martin Frank. Má následující dva 

tisky, a to je  

 

7.  

Stanovisko k žádosti na HMP o svěření pozemků parc. č. 402/28, 843/6, 843/11, 843/17, 

843/20, 844/4, 868/6, 1123/58, 1123/140, 1126/3 a 1159/6,  všechny v k. ú. Libuš  a parc. č. 

162/1, 162/2, 189/1, 670/5, 670/7 a  816/1, všechny v k. ú. Písnice do správy MČ Praha-

Libuš 

 Poprosím o představení prvního, následně potom i druhého tisku.  

 

 Zastupitel Martin Frank: Dobrý večer. Představuji vám tisk na schválení podání 

žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků do svěřené správy MČ Praha – Libuš. 

Jedná se o dva tisky, a sice jeden ten první je, co se týče pozemků při komunikaci Zbudovská, 

potom v areálu ZŠ Meteorologická a pod komunikací Jistebnická, pod komunikací Na šejdru, 

pozemky pod komunikací Skalská, pozemek, který se nachází pod komunikací ulice 

K pomníku, pod komunikací Klenovická, Modravská a V zákopech. Jedná se o místa, kde 

městská část provádí už dlouhodobě údržbu. To je asi všechno. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za představení tohoto balíku 

pozemků. Jestli k tomu máte někdo nějakou otázku? Paní doktorka Tůmová, prosím.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chtěla bych se zeptat, jestli potom tedy ta výměra nová, 

svěřená městské části, se promítne do rozpočtového určení daní, které dostáváme z Magistrátu 

v rámci hlavního neinvestičního příspěvku.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: V rámci rozpočtového určení daní nebo 

spíše dotačních vztahů, tak jak se to jmenuje v rozpočtu hl. m. Prahy, je, pokud se nemýlím, 

šest kritérií, a jedno z nich je právě komunikace vozovek. Ano. Nicméně ono to trošku – 

nečekejte velké skoky, protože to je šest kritérií, která stejně ve výsledku se vzájemně 

vyrovnávají, protože i malé městské části, kam stále spadáme, tak jsou poměrně dost 

nevyrovnané. Ono najít jednotný spravedlivý vzoreček pro výpočet mezi Královicemi, které 

mají 600 obyvatel, a MČ Praha – Libuš, která má bezmála 10 000 obyvatel, tak se prostě 

hledá hrozně obtížně. Každý rok aktualizujeme soupis komunikací, soupis zeleně, takže se to 

tam jakoby promítnout musí v tom, že v tabulce by mělo být rozhodně jiné číslo, o jakou 

plochu komunikací se staráme. To se tam jako promítnout musí. Jak moc se to promítne do 

výsledného vzorečku nebo do výsledku vzorečku, to rozhodně odhadnout neumím, ale mělo 

by.  

 Paní Pichová.  



 

 Paní Šárka Pichová: Chtěla bych doplnit, že vesměs hovoříme o správě těch 

komunikací, na co nám přidávají ten investiční příspěvek. Ale toto jsou většinou pozemky 

pod komunikacemi, které už právě spravujeme. Ještě jsou třeba části, že tam došlo 

k nějakému majetkoprávnímu narovnání nebo něco, a budou to kousky pozemků pod 

komunikacemi, které už spravujeme.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Neboli že už se bude jednat vlastně o 

komunikace, které už máme nahlášené, nebo že my nahlašujeme povrchy těles komunikací, 

nikoli vlastně pozemků. Rozumím. Takže se to neprojeví. Tak jsem se snažil to zformulovat, 

a úplně zbytečně. Děkuji. Je dobře, že ten dotaz padl, protože jsme si to vzájemně upřesnili, 

že od toho nemáme nic čekat. Navýší nám to majetek a bude to srozumitelné. Čas od času 

takové pozemky máme, jak se ty věci v čase vyvíjejí. Případně tam, kde to zjistíme. Třeba 

v případě ZŠ Meteorologická na to přišla paní Pichová, když pan ředitel představoval ten 

volnočasový areál v rámci areálu, tak paní Pichová ověřovala možnosti realizace tohoto 

areálu, a při té příležitosti zjistila, že tam část toho rohu vlastně není nám svěřená, a že by 

bylo dobré, abychom i tento pozemek měli v naší svěřené správě. 

 Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se ptal. Uzavírám rozpravu a máme před 

sebou návrh usnesení, kdy ZMČ schvaluje podání žádosti na hl. m. Prahu o svěření pozemku 

parc. č. a vyjmenováváme, a potom tu žádost podepíši. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 13 – 0 – 0.  

 Předávám opět slovo panu místostarostovi a kromě toho, že nám představí další 

pozemky, bude tam asi drobná úprava návrhu usnesení.  

 

8.  

Stanovisko k žádosti na HMP  o svěření pozemků parc. č. 857/4, 866/6, 888/3, 888/5 a 

1057/4  všechny v k. ú. Libuš do správy MČ Praha-Libuš 

 

 Zastupitel Martin Frank: Máme tedy podobný tisk, kde se jedná o směnu, která byla 

v rámci tramvajové trati Praha – Libuš – Modřany, a jednalo by se právě o pozemek u areálu 

ZŠ Meteorologická a o část parku u zahrádkářské kolonie. Je to totéž. Jediné, co máme chybu 

v usnesení. Za prvé by bylo: ne schvaluje svěření pozemků, ale schvaluje podání žádosti, 

stejně jako bylo v tisku Z – 014. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za představení. Toto jsou pozemky, 

které hl. m. Praha nabylo před několika málo dny, resp. ZHMP souhlasilo s jejich nabytím 

před několika málo dny, takže tam teď ještě bude běžet proces, je to v rámci iniciální dohody 

s restituenty, kteří tady mají poměrně rozsáhlé pozemky a kde bylo potřeba se s nimi 

dohodnout ohledně výstavby tramvajové trati a samotného metra a byla tam i dohoda, že se 

v rámci směn smění další pozemky, které tito restituenti mají a vlastně je dlouhodobě 



nebudou nijak potřebovat využívat. Kdo jste tady byl přítomen ve volebním období 2010 – 

2014, tak si možná vzpomenete, že tenkrát tady ti restituenti byli a požadovali, aby MČ Praha 

– Libuš odkoupila ten pozemek a zahrádkářskou kolonii. Myslím si, že se tenkrát částka za 

ten pozemek pohybovala v rozpravě někde kolem 6 – 8 mil., co oni požadovali. Nepamatuji si 

to přesně.  

 Teď to získalo v rámci rozsáhlé směny hl. m. Praha, a protože o celý park se staráme 

my, tak by bylo vhodné tento park rozšířit i o tento pozemek, který je tam poměrně docela 

nevzhledný a spodní část tohoto parku nám kazí, bez ohledu na to, že bychom měli v tuto 

chvíli nápad, co s ním, minimálně jako vyčistit a využít a potom určitě v nějaké podobě 

s občany bychom měli rozhodnout, pokud nám bude tento pozemek svěřen, jak bychom s ním 

naložili dál, a myslím si, že zrovna v rámci celého parku tento pozemek bude dobře k využití, 

protože on už je vlastně na stejné nivelitě, jako je spodní část, kde se koná třeba jablkobraní a 

stavíme tam pódium, stánky apod., tak tam už je to vlastně na stejné úrovni, zatímco celý park 

je více méně do kopce.  

 No a potom pozemek u ZŠ Meteorologická, myslím si, že když se tam o ty pozemky 

staráme, tak že by bylo dobré tento pozemek také získat do naší správy, že ho vlastně nebude 

potřebovat hl. m. Praha, ani třeba Lesy hl. m. Prahy jakožto příspěvková organizace, která má 

v péči Modřanskou rokli, a myslím si, že by nám ten pozemek mohl napomoci trošičku 

vyřešení té situace, která tam je s příjezdem, resp. s přístupem do ZŠ Meteorologická z ulice 

Brunelova, že by se nám to tam mohlo také trošku hodit, protože stejně tento pozemek je tam 

v současné době dost takový špatně využitelný. Když ho budeme mít, myslím si, že si s tím 

základní škola také ve spolupráci se svým zřizovatelem poradí. 

 Otevírám rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Snad je všechno jasné. Máme 

tady navržen návrh změny usnesení, a to v prvním bodě. Jenom připomínám, že to bude také 

schválení podání žádosti na hl. m. Prahu o svěření těchto pozemků.  

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

 Máme před sebou poměrně tradiční tisk, byť ho máme nějak ob rok,  

 

9. 

Tisk Z – 016 

Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021 

 

 Usnesení je jednoduché, a to že bereme na vědomí priority vzešlé z veřejného fóra. Jak 

víte, konalo se veřejné fórum opět v podobě, tak jak ho známe, byť trošku v jiný čas než 

jindy, bylo to 22. září loňského roku. Vždycky jsme to pořádali na jaře, ale doba covidová 

těmto akcím buď nepřála, nebo je dokonce nebylo možné ani z důvodu protiepidemických 

opatření pořádat. Máte tam uvedené vlastně i průběžné termíny, časy, kterých se tato anketa 

vlastně týkala. Klasicky jsme měli rozdělené stoly na základě toho, že jsme součástí Národní 

sítě zdravých měst, tak podle jejich metodiky. Troufnu si říci, že snad i většina nebo polovina 

z vás, kteří jste tady, tak jste se toho zúčastnili, ať už jako zastupitelé, nebo jako úředníci. 

Tímto vám také děkuji, jednak za nápady, jednak za možnost kontaktu s občany.  



 Myslím si, že to bylo tenkrát fajn už jen z tohoto důvodu, že kontakt s občany nebyl 

teď v covidové době tak úplně intenzivní, a vím, že vždycky úředníci získají od občanů 

spoustu podnětů k řešení, aniž by se třeba promítli do toho, co občané napíší do samotné 

ankety. 

 Potom tam máte uvedeny i výsledky, tak jak to dopadlo. Za zmínku jistě stojí snad 

první dvě věci. Zachování plochy park Na Jezerách, vznik parku. Gratuluji tomu, kdo měl 

tento nápad, získalo to následně nejvíce hlasů, jak na tom veřejném fóru, tak potom i v té 

anketě. Potom se tam hodně diskutovalo, a to byla záležitost i dětí, které měly studentský stůl, 

že by chtěly zrevitalizovat hřiště na sídlišti Písnice, tak o tom výsledku už jsem také 

informoval toho majitele sídliště Písnice, že bychom byli nápomocni tomu, toto místo, které 

vyhledávají naši mladí a chtějí si tam hrát, že by stálo za to zrevitalizovat.  

 Potom samozřejmě některé takové klasické evergreeny, jako je postavit obchvat staré 

Písnice a tak podobně. Jistě jste se s výsledky seznámili, nemusím tady prezentovat všechny 

nápady, náměty, a otevírám rozpravu. Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Vy jste mi trošičku nahrál na můj dotaz tím, že 

jste zmiňoval, že jsou to takové evergreeny. Já bych se chtěla zeptat, jaký bude osud s těmito 

body, které občané navrhli, protože v harmonogramu jsou uvedeny nějaké kroky, ale vlastně 

chápu to tak, že ty kroky se váží primárně na nějaké zhodnocení výstupů, myslím konkrétních 

bodů, těch konkrétních položek. Budou se realizovat? Nebudou se realizovat? Vyjádří 

se městská část občanům k jednotlivým bodům? Protože jinak to je vlastně takový cyklus, že 

oni se pak zase vyjádří k tomu samému při dalším setkání. Nebo promítne se to do nějakého 

strategického nebo investičního uvažování naší městské části? Samozřejmě tím narážím 

trošku na chybějící strategický plán, ale možná máte jinou představu. Na to bych se chtěla 

zeptat. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vždycky na začátku každého veřejného 

fóra si asi vybavíte, že se právě zhodnocují nápady, které občané dali, a musí se skládat účty 

z toho, co bylo možné zrealizovat a nebylo. My jako městská část, pokud se jedná o ten jeden 

evergreen, který jsem konkrétně jmenoval, obchvat staré Písnice, tak my nebudeme investoři, 

nenapomůžeme. Můžeme tady napomoci vysvětlit občanům, v čem spočívá úskalí toho, proč 

stále ten obchvat Písnice není. Chtěl bych vzdáleně poděkovat panu náměstku Adamu 

Scheinherrovi, náměstkovi pana primátora pro dopravu, že přece jenom za poslední roky, kdy 

příprava tohoto obchvatu, troufnu si říci, zcela spala, tak alespoň v nějaké podobě už byl 

vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro stavební povolení, tudíž se dá říci, že tam 

nějaký drobný posun je. Ale cesta k jeho realizaci bude velmi obtížná už jen z toho důvodu, 

pokud se někdy podíváte na katastrální mapu a pozemky, kudy je obchvat veden, tak zjistíte, 

že to je ta nejhorší varianta, jakou si kdy můžete představit, nebo jednou jsem to počítal a 

myslím si, že jsem se dopočítal 117 majitelů pozemků. Ta jednání budou velmi složitá 

s ohledem na to, kolik úsilí hl. m. Praha vynaložilo na dohodu s těmi několika málo 

jednotkami majitelů pozemků v případě tramvajové trati Modřany – Libuš. Myslím, že tam 

jsme se pohybovali někde třeba do deseti různých skupin, byť třeba některá skupina, kterou 

jsme tady zmiňovali, je taková početnější. To je ta rodina. Tak přece jenom to bylo. Ale tam 



to bude velmi obtížné. Majitelů tam je, a jenom vlastně vypořádání jejich námitek, které 

zazněly v případě, které podali k územnímu rozhodnutí, bylo velmi obtížné, protože ty 

námitky byly podány třeba přímo majiteli pozemků, což jsou už ročníky vyššího věku. Stalo 

se bohužel, že v průběhu řízení od podání námitky do jejího vypořádání jeden nebo dva 

občané zemřeli, a následně vydefinovat okruh dědiců, kteří dědí námitku, a jim má být 

vypořádána tato námitka, zabralo Magistrátu a dalším úřadům několik dlouhých měsíců. To je 

bohužel problém třeba v případě tohoto. 

 Jinak nepochybně obchvat Písnice je tak strategická záležitost, že může být sice 

napsána v deseti strategických dokumentech, ale pokud nebude politická vůle začít, když to 

řeknu, opravdu jednat s vlastníky a intenzivně na tom pracovat, tak vždycky zůstane jenom 

bohužel na papíře. Doufám, že ne, a pan náměstek Scheinherr učinil nezbytné kroky pro to, 

aby se tento obchvat Písnice z šuplíku dostal na stůl a dál se pokračovalo. Tímto mu děkuji.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: U toho obchvatu souzním s tím, že městská část 

pro to nemůže dělat asi nic, než se jenom třeba postavit na jednu nebo na druhou stranu 

v rámci lobbingu. Ale myslím si, že by bylo třeba fér toto občanům říct už v době hlasování, a 

nenechat je dělat tady takový wish list. Že to je i určitá osvěta toho, co má městská část 

v gesci, ale ve výsledku tady máme předložené nějaké hlasování, navíc jsme se na tom sami 

z velké části podíleli, a myslím si, že samozřejmě má smysl to setkání dělat. Ale zajímalo by 

mě, když třeba u obchvatu je to jasné, tam nic moc nezmůžeme, tak tady máme jiné položky, 

kde se vyjádřilo docela hodně hlasů. Tzn., má městská část nějakou vizi, že si vybere pár těch 

bodů, protože nebudeme na ně mít prostředky, na všechny body, samozřejmě tam je víc bodů, 

které jsou mimo naši gesci. Vybereme si něco, co budeme realizovat, jakým způsobem, 

v jakém harmonogramu, kolik nás to bude stát, abychom až budeme skládat účty, abychom je 

skutečně mohli složit, a ne si tady třeba něco vybrat, že bylo opraveno 100 m chodníku.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorko, všechno, co jste řekla, 

potvrzuji a podepisuji, kdybych měl tu možnost. A když jsem jednou chtěl právě taky na 

veřejném fóru začít hned vysvětlovat ty nápady, které tam byly, tak jsem byl panem ředitelem 

Národní sítě zdravých měst pozastaven, že to nemůžu udělat na konci, že to není v souladu 

s metodikou, že to musí projít další ověřovací anketou, a teprve ty účty, nebo vysvětlení toho, 

proč případně, jako je třeba obchvat Písnice, není v naší kompetenci, že na to dojde, až 

budeme skládat ty účty. O obchvatu Písnice si myslím, že jsem snad kromě jednoho ročníku 

tam snad mluvil pokaždé. Je to prostě evergreen, tak to je. 

 A jinak z těch nápadů vždycky musíme ke každému nápadu potom říct, co se vlastně 

pro to dalo udělat, a vždycky na začátku každého veřejného fóra tam jdeme. Tzn., opravdu ten 

úřad si sedne, letos je to hodně abstraktní, to připouštím oproti ostatním ročníkům, které byly, 

některé nápady byly o něco konkrétnější, které byly, připouštím. Je to vůle občanů, která se 

tam sešla, a s tou my nemůžeme manipulovat. Ke každému bodu bude muset úřad, potažmo 

zastupitelstvo, pokud bude potřeba, nějaké stanovisko zaujmout. Tak to je podle metodiky.  

 Pan Kadlec. 

 



 Zastupitel Matěj Kadlec: Ono to je skutečně komunikováno tak, že občané mají 

navrhovat pro městskou část nereálné body, jak jsme z dřívějších ročníků vyrozuměli od 

organizátorů, aby dávali důraz na to, co je zajímá, byť by to nebylo v působnosti místní. Ale 

aby místní zastupitelé věděli, co tlačit a na co tlačit dál potom, v našem případ na Magistrátu 

hl. m. Prahy. 

 Druhou věc k tomu mám, i přesto, že tento ročník bude poznamenán volbami, resp. je 

zde pravděpodobnost nějaké obměny zastupitelstva, případně vedení obce, tak bychom možná 

měli nejenom vzít na vědomí tyto navržené body, ale vyžádat si i v průběhu roku nějakou 

mezitímní informaci o tom, co se s nimi dál děje. Tak bych se možná zamyslel i nad tím, 

doplnit usnesení o další bod, kde bychom někoho pověřili k informaci třeba na posledním 

zastupitelstvu tohoto volebního období, jestli byl nějaký bod vybrán k realizaci, nebo jaké 

jsou možnosti, jak se dál tato problematika zpracovává. 

 Pokud bych ten bod navrhoval, kdo by asi měl být tím, koho by zastupitelstvo 

pověřilo, jestli vy, pane starosto, nebo někdo jiný.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Klidně můžete dát mě, nebo radu, to je 

jedno. Možná by bylo lepší dát v obecné rovině radu, ale já vám rozumím. Nicméně teď ne 

z doby covidové, ale před tím jsem měl nějaký dvouletý rytmus toho, tzn., myslím si, že doba 

na skládání účtů, nebo nová politická reprezentace, která vzejde z podzimních voleb, že bude 

mít dostatek času, že se nemusíte bát, že by to nezrealizovala. To nejsou nápady této politické 

reprezentace, ale to jsou nápady občanů. Takže i nová politická reprezentace vzešlá 

z podzimních voleb bude mít jakoby dostatek času, rok a půl na to, aby si vybrala, který 

z těchto nápadů bude chtít realizovat.  

 Dám vám prostor, abyste si to mohli sepsat. Pochopil jsem, máte návrh na doplnění. 

Tak dejme třeba pětiminutovou hygienickou pauzu, byť ji v této době neděláme, ale ať nejsou 

kolegové ve stresu, ať si to můžou v klidu zformulovat. Dejme jim prostor. 31, tak 36 znovu 

zahájíme. Děkuji.  

 (Jednání přerušeno od 19.31 do 19.36 hodin). 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Nejsme sice ještě v úplně plném 

počtu, nicméně asi se můžete ujmout slova a představit návrh na doplnění usnesení.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Přečetl bych druhou část usnesení, kterou navrhuji. Zněla 

by takto: ZMČ II. ukládá starostovi, aby informoval zastupitelstvo MČ na posledním jednání 

zastupitelstva volebního období 18 – 22 o stavu realizace všech priorit, vzešlých z veřejného 

projednání 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021. 

 Přičemž už jenom doplňuji komentářem, že podstatou té věci je, že se konstatuje, např. 

sedm je pro městskou část nerealizovatelných, a tři se rozpracovaly a jsou v této fázi, aby bylo 

zřejmé, na čem se dělá a jak to pokročilo.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. Slyšeli jste všichni, nebo je třeba to 

zopakovat? Netřeba. Měli bychom dva body, návrh usnesení. První bod je, že bereme na 

vědomí, a druhý, že ukládáte starostovi MČ Praha – Libuš, aby na posledním zasedání 

předložil, v jaké fázi realizace jednotlivé projekty jsou.  

 Jenom se zeptám, jestli jsme tu všichni. 13 je nás, bezvadné. Toto by měl být návrh na 

doplnění bodu číslo II., a potom budeme hlasovat o tom jako celku. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 6 Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 7. To nám vychází, výborně. Tento bod 

nebyl přijat.  

 A teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení.  

 Kdo je pro? 10. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se 3. Vychází nám to.  

 Návrh sice neprošel, ani jsem pro něj nehlasoval, ale myslím, že obsahově rozumím. 

Podívám se, co můžeme dát a zkusit vám odpovědět, ale nemyslím si, že to má být formou 

usnesení. Ale rozumím, děkuji za tento podnět. Nechci tím možná ani zatěžovat příští 

generaci, kdo tady bude po volbách, že z toho úplně vznikne precedens, ale podívám se na to 

a nějakou zprávu vám především s panem Borským, je tam hodně úkolů, které jsou na něj. 

Pan Borský mi je bude připomínat, abych vám nějakou zprávu taky poslal.  

 Mně se tady nikdo nehlásí. Jenom pro vysvětlení, pan Král mě upozorňuje, že se mi 

tady někdo hlásí, ale když se hlásil třeba sekretariát, nebo paní Kolouchová nebo paní 

Adámková, tak mně se tady vpravo nahoře objeví, že chce někdo být vpuštěn do místnosti. 

Mám tady mobil před sebou. Paní doktorka Tůmová k tomu něco?  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Mně přišla zpráva, že pan zastupitel Štancl se chtěl 

připojit a hlásí mu to: Ke schůzce se můžete připojit, až vás přijme hostitel, a hostitel jste psán 

vy. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ano. Takhle jsem přijal paní Adámkovou 

a koukám, a fakt mi tady nic nevyskakuje.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobře, zavolám mu, ať to znovu zkusí.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ať to zkusí znovu, já zkusím udělat 

takovou jednu věc. Mám to určitě v kalendáři. Zkusím, co by udělalo, když - teď v předsálí. 

Teď to kolega Macháček viděl, že to je možné. Díval jsem se opakovaně, protože tady mám 

otevřené účastníky. Vy to možná nevidíte. Ale teprve teď tady vidím. Mám tady napsáno 

vpustit. V předsálí čeká a vpouštím pana Miroslava Štancla. Dobrý den, pane zastupiteli, 

dostal jsem informaci, že chcete být vpuštěn. Před tím jsem to neviděl, teď vás vidím. My vás 

vidíme. Jenom jestli byste mohl něco říct, jestli vás slyšíme.  

 



  Zastupitel Miroslav Štancl: (Hovoří, není rozumět.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobrý den, opravdu jsem informaci 

nedostal a před tím jsme tu paní doktorku Adámkovou měli a vpravo nic nemám. Vítejte mezi 

námi v online prostoru. Od této chvíle se počet zastupitelů ustálil na 13 v sále a 1 zastupitel 

bude online. Děkuji. 

 Máme tisk Z – 016, který byl schválen, a přistupujeme k tisku  

 

10. 

Z – 017  

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné 

dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, 

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi 

 

 Předávám slovo předkladateli panu Macháčkovi.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: V podstatě tento elaborát s dlouhým jménem je 

schválen zastupitelstvem hl. m. Prahy. Samozřejmě městské části se k tomu můžou připojit, 

ovšem podléhá to schválení jejich zastupitelstvem. Změny tam možné nejsou, zkrátka je to 

postavené, buď to ber, anebo ne. To je asi všechno.  

 Celý elaborát je k tomu, aby pokud možno, když se budou konat nějaké významné 

stavby, aby nebyl nikdo opomenut, což se mnohokrát v minulosti stávalo.  

 

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

tohoto návrhu. Zeptám se, kdo se hlásí v rozpravě. Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Spíš bych se jenom chtěla zeptat, mě by zajímala 

geneze dokumentu. Vím, že byly nějaké velké diskuze ohledně stavebních úprav, oprav na 

Barrandovském mostě, že s tím byly nějaké problémy. Jestli to vzniklo jako reakce na nějaký 

problém, nebo jestli to je dlouhodobější záležitost. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Toho se asi ujmu já. Tento materiál 

vznikal v orgánech hl. m. Prahy, kde si starostové opakovaně stěžují na špatnou komunikaci, 

ať už s odborem dopravy, nebo s TSK. A teď nechci posuzovat, jestli ty stížnosti jsou 

oprávněné, nebo ne. Mohl bych tady za těch pouhých 12 let, co jsem ve funkci starosty, 

jmenovat několik dobrých zkušeností s příslušným radním pro dopravu, i několik špatných 

zkušeností. Je to vždycky o lidech, také ochotě si zavolat, zvednout telefon, takže se 



přistoupilo k tomu, že by takovýto materiál vzniknout měl. Připravovalo se to několik měsíců. 

Primárně to nesouvisí s Barrandovským mostem. Myslím si, že v případě Barrandovského 

mostu dotčení starostové jakžtakž informováni jsou, byť jsme byli informováni, trošku možná 

pro někoho na poslední chvíli. Myslím si, že zrovna některé podněty, které vznesla Praha 12, 

že kdyby byla Praha 12 k tomu připuštěna dřív, že by se některé úpravy na Modřanské ulici 

mohly udělat s předstihem a byly by ku prospěchu, což se tam všichni shodli a byla škoda, že 

nezazněly dříve, ale to už bylo v době, kdy tento materiál už byl dávno připravený a není 

bezprostřední reakcí. 

 Za sebe musím říci, že se spíš obávám jiného problému, a ten, který ukázal 

Barrandovský most, neřku-li jiné věci, jako je v současné době uzavření Břežanského údolí, 

že jedna věc je komunikace mezi radním hl. m. Prahy pro dopravu, technickou správu 

komunikací s jednotlivými městskými částmi, ale druhá věc je komunikace mezi krajem 

Prahou a krajem Středočeským. Nechci do toho zabrušovat, jak se říká, ale při představování 

Barrandovského mostu se ukázalo, jak je špatný tok informací mezi těmito dvěma sousedními 

kraji, které opravdu vzájemně o sobě vědí rozhodně méně, než by asi občané ocenili, aby 

věděli, aby koordinace byla větší. 

 Ještě by bylo dobré, kdyby vznikly ještě jedny zásady spolupráce mezi Prahou a 

Středočeským krajem, když to tak řeknu, protože se to pak dotýká všech těchto okrajových 

městských částí, jako jsme my, a tam to bude drhnout. Vzpomínám na rok 2017, kdy se 

konala jedna významná uzavírka tady, ne v naší městské části, ale tady v sousední, a zároveň 

proběhla jedna významná uzávěrka na hranicích našeho kraje, kdy objízdné trasy byly 

svedeny do té první uzavírky. To se prostě zase ukázal být problém komunikace mezi Prahou 

a Středočeským krajem, a už jsme tenkrát vyzývali příslušného náměstka radního, já ve 

společném dopise s paní starostkou Kunratic paní Alinčovou, že bychom byli rádi, kdyby se 

toto koordinovalo i v rámci nejen Prahy, ale právě v rámci těchto společných aglomerací, jako 

jsou hranice Prahy, vnější a vnitřní okruh. Myšleno vnější vnitřní prstenec Prahy, abych byl 

přesný.  

 Zeptám se, jestli se někdo další hlásí k tomuto tisku. Není. V tuto chvíli jenom 

konstatuji, že mezi nás přišla paní poslankyně Adámková, vítejte. V tuto chvíli máme počet 

zastupitelů v sále 14 a jednoho zastupitele máme online. Podívám se za sebe, pan zastupitel je 

vidět, výborně, děkuji. Všichni na něj vidíte. Pokud nemáte další podnět k tomuto tisku, tak 

uzavírám rozpravu. Tisk Z – 017, nejsou žádné změny, takže mi dovolte, abych dal hlasovat o 

usnesení v navrženém znění, tisk Z – 017 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy 

záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 15, všichni pro. 14 v sále, 1 online. Děkuji hlasujícímu online, že má u 

sebe ceduli, kde má písmeny zvýrazněno samotné hlasování.  

 Dostáváme se k tisku  

 

11. 

Tisk Z - 018 

Účetní závěrka MČ Praha - Libuš za rok 2021 



 Předkládá příslušný pan místostarosta Ing. Pavel Macháček. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Jako každý rok, tak i letos máme na programu 

schválení účetní závěrky za rok minulý. Samozřejmě jako vždy k tomu máme i zprávu auditu, 

který nám dělají pracovnice z Magistrátu hl. m. Prahy. Účetní závěrka má samozřejmě všech 

pět částí, jak ukládá zákon. To je všechno v pořádku. Tady je zase problém jako obvykle 

v tom, že kontrolnice našly nedostatky v našem účetnictví.  

 Chtěl bych ještě upozornit, že na úplně první stránce, což je tedy rozvaha strana 1, jsou 

dva podpisy, osoba odpovědná za účetnictví, což je naše paní účetní, a jako statutární orgán je 

starosta. Proč to říkám? Protože zkrátka a dobře tady bylo objeveno několik nedostatků, na 

které tedy já bych, přiznám se, bez této zprávy nepřišel. Nevím, jestli vy ano, ale myslím si, 

že to ani nejde bez kompletního prozkoumávání všech účtů atd., protože úplně na závěr té 

zprávy je seznam, co všechno vlastně prohlíželi, a je toho hodně.  

 Pro mě je docela problematické jako každý rok vysvětlovat, o čem vlastně přesně 

zrovna mluvím, protože kontrolnice nemají ve zvyku nedostatky nějak číslovat. Vždycky je 

tady jenom nějaký bod. Začnu asi stranou 7, tady je bod b), zjištění z konečného přezkoumání 

hospodářství. Prvním bodem tady bylo, že když se odepisoval traktor, spíše traktůrek Stiga, 

tak že to paní účetní špatně vykázala v účetnictví. Nesprávně o 41 tisíc Kč. 

 Další bod, ten je vyloženě na konci stránky, to je, že se jakási částka místo do účtu 518 

dala do 511, nebo naopak, což ve finále na celkovou částku nemá vliv, protože se to sečte. 

 Další bod se týká, když se prodávalo odepsané auto z hasičské, že se to tam opět nějak 

špatně zaúčtovalo.  

 Vynechal jsem, v provedené inventarizaci majetku bylo zjištěno, že inventurní 

soupisy, majetkové cenné papíry k obchodování, to je to, co se uzavřelo minulý rok, že část 

našich peněz, s nimi obchoduje Česká spořitelna a jsou z toho nějaké cenné papíry. A ty jsme 

špatně inventarizovali. Jak se to má inventarizovat dobře, to se teprve asi budeme učit, je to 

zkrátka novinka a stalo se to tady poprvé a obávám se, že to bude chvíli trvat, než se to bude 

dělat správně.  

 Potom se tady několikrát mluví o hasičském autě. V podstatě když se podíváme na 

stranu 9, tak je to zase účet 407, případně 036 nebo 022. Když se na to podíváte, kolik to je 

procentuálně, spíš se pohybujeme v promilích. 

 Proto tady je na závěr napsáno, teď jsem zhruba uprostřed strany 9, že výsledek 

hospodaření městské části za rok 2021 nebyl ovlivněn významným způsobem. Promile 

skutečně asi nejsou významný způsob.  

 Potom tady je konstatování na dalších stránkách, jak jsme napravili nebo nenapravili 

chyby z let předchozích. Vesměs bylo všechno napraveno s výjimkou jedné věci, a to jsou 

opět slavné pohledávky, to mě trošku zklamalo. Myslel jsem, že už to bude dobře, nestalo se 

tak. Tady pod tím nenapraveno je tedy popsáno, že městská část jakýsi pokus udělala, ale 

zkrátka špatně. Je to škoda.  



 Jinak všechno ostatní napraveno, a úplně na závěr zase na straně 17 věta: Při 

přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření městské části v budoucnosti.  

 Za sebe mohu říci, že jsem skutečně nabádal naše pracovnice ekonomického úseku, 

aby tyto v podstatě zbytečné chyby nedělaly, ale obávám se, že to asi zaručit, že se to nebude 

opakovat, neumím, protože to je zkrátka lidský faktor. K tomu tady paní účetní máme přes 

dvacet let, od roku 1999 to dělá. Až nastoupí někdo jiný, obávám se, že se to zase bude učit a 

budeme zase, kde jsme byli. Čili při takto podrobném přezkoumání, byl bych rád, kdyby ty 

chyby nebyly, ale asi je to moc velké přání.  

 Podstatné za mě je asi na tom to, že nám to nepřináší žádné faktické újmy. Nejsem rád, 

že to je, nehodlám to nijak bagatelizovat, ale byl bych momentálně mnohem smutnější, 

kdybych tady zastupoval obec nebo městskou část, která měla peníze uložené v Sberbank. 

Myslím, že ty na tom jsou dneska hůře. Nebo před deseti lety chytře investovali u společnosti 

Key Investments.  

 Proto dávám návrh, abychom schválili účetní závěrku. Pakliže ji neschválíme, 

netuším, co to znamená. Nikdo mi na to nebyl schopný odpovědět. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předkladateli za představení i 

důkladné projití stránek, které stojí za vaši pozornost. Otevírám rozpravu. Pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Děkuji za slovo. Dodám za finanční výbor, byť jsem ho 

sám nemohl být účasten, ještě mi docházela covidová karanténa, nicméně na přípravě 

programu jednání finančního výboru a následně tedy vyhotovení usnesení jsem se podílel, 

takže konstatuji, že z přítomných 5 členů finančního výboru v hlasování, kdy doporučovali 

zastupitelstvu schválit účetní závěrku, bylo pro 3 a zdrželi se 2, což ve výsledku vede 

k závěru, že usnesení nebylo přijato, což lze vykládat tak, že není doporučeno pro 

zastupitelstvo schválit účetní závěrku. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předsedovi finančního 

výboru. Ještě chce reagovat pan předkladatel.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Ještě bych doplnil, že zpráva o přezkoumání 

výsledku hospodaření, tatáž samozřejmě bude přílohou závěrečného účtu, který budeme 

schvalovat patrně na příštím zasedání zastupitelstva, a je tady zvykem, že nápravná opatření 

se schvalují až u tohoto usnesení. Čili proto to tady teď není, má to svoji logiku.  

 

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

Tůmová.  

 



 Zastupitelka Pavla Tůmová: Tady z té auditní zprávy vyplývají nějaké skutečnosti, 

které jste tady už citoval, pane místostarosto. Vlastně je tady určitým koloritem, že tady máme 

auditní zprávu, a potom se vlastně ty věci bagatelizují. Sice říkáte, nechci to bagatelizovat, ale 

v podstatě výběrem těch citátů z té zprávy vždycky vybíráte ty příznivé záležitosti, i když jsou 

třeba obklopeny nepříznivými výroky. Ty jsou např. to, že v důsledku vyjmenované 

skutečnosti nebylo účetnictví městské části v roce 2021 průkazné. Nebo účetnictví v oblasti 

prodeje majetku nebylo vedeno úplně správně a průkazným způsobem, jak ukládá ustanovení 

atd. zákona o účetnictví. Takže sice výsledek hospodaření městské části nebyl ovlivněn 

významným způsobem, nicméně chyba na rozvaze, když se posčítají jednotlivá pochybení, je 

asi 1,5 mil. A v podstatě ty výroky jsou bohužel takové, že se dají zařadit mezi ta vážná 

pochybení podle toho zákona 2004 písm. c). 

 Samozřejmě chápu, že lidský faktor, že se snažíte. Některé roky je to lepší, teď je to 

zase trošku horší. Všem držím pěsti, aby těch pochybení tam bylo co nejméně, nicméně tyto 

výroky jsou tady nějakým způsobem jasně taktéž konstatovány vedle těch, které jste nám četl 

vy. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění. Dál se hlásí 

v rozpravě? Nevidím nikoho v sále. Pan Macháček. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Na toto bych reagoval. Našel jsem v rozvaze, že je 

rozdíl 41 tisíc, což je něco víc než půl promile. Nevím, jak jste přišla na ty miliony. Tady je 

nějakých 200, 836 tisíc, to už se tedy týká, to je na výkazu zisku a ztráty, to je můj dojem 

z toho, ale to je věc názoru. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se 

hlásil do rozpravy. Rozpravu uzavírám. Děkuji všem diskutujícím. Máme předložený návrh 

usnesení, a to, že zastupitelstvo MČ Praha – Libuš schvaluje roční účetní závěrku MČ Praha – 

Libuš za rok 2021, jejíž přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 9 v sále. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 5 plus 1 

online. Přesně tak.  

 Děkuji. Děkuji panu předkladateli. Ponechávám mu slovo, protože přistupujeme 

k tisku  

 

12. 

Tisk Z - 019 

Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha - Libuš pro rok 2022 č. 2/2022, rozpočtové 

opatření č. 2/2022 

 



 Místostarosta Pavel Macháček: Tato změna rozpočtu spočívá v tom, abychom 

vyčlenili nějaké peníze na to, o čem se tady mluvilo vlastně už na začátku, o zajištění 

provozu, který zajistí jakés takés prvotní začlenění ukrajinských dětí na ZŠ Meteorologická a 

MŠ Mezi domy. Podotýkám, že toto číslo je jakýsi kvalifikovaný odhad, propočítávala to paní 

Ing. Fruncová. Je to na tento školní rok, čili od 1. 4. do 31. 8. Zatím, podotýkám. Jsou to tedy 

výhradně náklady provozní, k tomu ještě přibydou, ale to máme v rámci běžné údržby nějaké 

náklady na úpravu oněch prostor v klubu Junior, stavební úpravy teď myslím samozřejmě. Ty 

v těchto dvou číslech obsaženy nejsou.  

 Samozřejmě jak se k těm číslům přišlo. Pakliže by to někoho zajímalo, samozřejmě 

úřad to dodá, nějaký podrobnější výpočet. Momentálně nám to tak vychází, jaká bude 

skutečnost, to samozřejmě ukáže život. Prozatím z čeho to samozřejmě odebíráme, jistě víte, 

že máme v rozpočtu pravidelně 4 mil., které sundáváme na rozvoj školství. Tentokrát to 

bereme z toho, protože o jiném momentálním zdroji nevím. Když jsem tady minule říkal, že 4 

mil. převedeme do fondu rozvoje, tak tímto svá slova musím vzíti zpět, neboť jsem tehdy 

netušil, že Rusko napadne Ukrajinu, byť tomu tak neříkám. To je asi všechno. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za představení tohoto velmi 

důležitého tisku. Otevírám rozpravu. Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Chtěla bych se zeptat, omlouvám se, nevím to, jak 

ta situace je. Já jsem žila v domnění, že Ministerstvo školství bude podporovat minimálně 

třeba mzdové prostředky pro pedagogy. Možná mám špatné informace, tak bych se na to 

chtěla zeptat, protož tady je to vlastně v tom rozpočtu. Děkuji.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Je to samozřejmě v pohybu. Momentálně už víme, 

že z Magistrátu nám přijde něco málo přes 500 tisíc, ale to je podstatně méně, než teď 

schvalujeme. Čili já si myslím, že to je živé, a samozřejmě co přijde, to se počítá. O to 

budeme z vlastních prostředků čerpat méně. Lépe to v tuto chvíli neumím vůbec odhadnout.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za logický dotaz i jeho 

zodpovězení. Pan Kadlec se hlásí. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Zase zkonstatuji usnesení finančního výboru, který v tomto 

případě bere rozpočtové opatření pouze na vědomí, což nevím, jestli nemělo být třeba: 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení, tak se na to zeptám nyní. Vy už jste zmínil, že ta 

částka zatím z rozpočtu, jste říkal, v uvozovkách sundána nebyla, tzn., ty čtyři miliony, 

z kterých se to bere na školství, máme stále v rozpočtu. Přiznám se, že si nejsem jistý, že jsme 

to minulý rok měli jinak, a že se to potom dávalo rozpočtovým opatřením do fondu rezerv, tak 

k tomu ještě nedošlo. Teď část těch finančních prostředků vymezujeme k tomuto účelu a 

děláme tedy rozpočtové opatření přesunem položkovým, nebo možná v rámci kapitol. 



 

 Místostarosta Pavel Macháček: V podstatě je to tak, jak říkáte. Jde o to, abychom to 

vůbec mohli čerpat.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: V tom případě bere na vědomí je tady v pořádku a děkuji 

za odpověď.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji. Hlásí se paní doktorka 

Adámková.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Dobrý večer, omlouvám se za pozdní příchod, byla 

jsem omluvena, a vzdálené připojení, tedy já jsem vás slyšela skvěle, ale vy mě vůbec. Stalo 

ses, ale už je to dobře.  

 Chtěla jsem se zeptat na margo tohoto problému. Nechci malovat ani čerta na zeď, 

nebo něco podobného, ale podle toho, co už víme, a ty signály jsou více méně jasné, ta situace 

s ukrajinskými dětmi a naším školstvím bude trvalejší, než jsme si původně mysleli, protože 

prostě situace je složitější, než jsme si původně mysleli, a v té příležitosti se chci zeptat, 

protože samozřejmě dominantní škola pro kompletní vzdělávání je tady škola 

Meteorologické, kde jak víme, mají problémy i trošku prostorové, protože část školy nemůže 

být využívána, což není vina nikoho, to pouze říkám popisně. Jestli bychom do budoucna, tím 

opravdu myslím, že ta situace, nechci, aby nastala, ale spíše si myslím, že nastane, že budeme 

potřebovat další třídy. Čili zamyslet se nad tím, jak tam udělat uspořádání, a možná už teď 

žádat o nějaké dotace, protože já tedy jsem trošku popíchla pana ministra školství, ale úplně 

neoficiálně, s tím že nejsme sami. Samozřejmě nejsme jediní v Praze. A on řekl, že tam 

nějaké takové věci budou. Já jenom nevím, vy to asi budete určitě sledovat, a kdyby nebyly, 

tak asi připomenu, nebo se nějakým způsobem domluvíme třeba na interpelaci, protože si 

myslím, že samozřejmě je nám nejbližší naše škola, takže ty ostatní sice chci, aby fungovaly, 

ale není to až tak moje dominantní, a myslím si, že ta situace se opravdu během 3 – 6 měsíců 

neuklidní. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní poslankyně, mockrát děkuji za tento 

vstup. Jenom doplním snad dvě věci. První, my jsme vás slyšeli, když jste mluvila online. 

Možná jste měla naopak vy potlačený na mikrofonu reproduktor. I když jste říkala, že jste nás 

slyšela. My jsme vás taky slyšeli. Bylo to dobré, to jenom i do budoucna se nemusíte bát. Byli 

jsme ve spojení, slyšeli jsme vás.  

 Byl tady pan ředitel základní školy na začátku, asi půl hodiny, odhadnu, jsme si tady 

s ním povídali, odpovídal nám na otázky a zmiňoval situaci, kterou tady teď říkáte. Já jsem to 

zatím dneska nezaregistroval, že pan ministr školství přislíbil uvolnění nějakých finančních 

prostředků. Myslím si, že tu dokonce padla i nějaká částka, kterou si teď v tuto chvíli 

nepamatuji. Asi 6 mld. mi tady napovídají kolegové. Takže budeme všichni doufat, že se 

nějaké prostředky učiní. Naprosto s vámi souhlasím, že se budeme muset připravit, že ta 



situace bude asi trvat déle, byť ten pohyb, už jsme si to tady říkali, může být i zpátky, že se 

někdo vrátí zpátky na Ukrajinu, ale spíš můžeme asi počítat s tím, že procento dětí, které tady 

zůstanou, nebude rozhodně malé a zanedbatelné, že bychom ho jednoduše integrovali. Že to 

prostě bude významný počet, s kterým musíme do budoucna počítat. Pro nás je to otázka 

nejen třeba samotné přípravy tříd, a chválil jsem tady jak pana ředitele, tak paní ředitelku, že 

to všechno zvládli připravit a od včerejšího dne nám fungují dvě třídy základní školy a jedna 

třída v mateřince, tak třeba jedna věc je i navýšení kapacity školní kuchyně.  

 Už i úřad pracuje na tom, jak udělat vlastně do budoucna, abychom byli, protože to je 

otázka nejen samotných prostor, kde se budou učit, což třeba, řekněme, vy, kteří jste byli 

v Praze v době mého dětství, já ne, na venkově, ale že si pamatujete, že se učilo na sídlištích 

dopoledne, odpoledne, že byla nějaká dělená výuka. Nechci říci, že se k tomuto dostaneme, 

ale vím, že někteří starostové o tomto uvažovali, zdali není možné udělat. Tzn., on část 

nebude problém prostor v samotných třídách, to by třeba někdo uměl, ale mohou nastat 

sekundární problémy, jako je třeba právě s kapacitou kuchyně. Ano, počítáme s tím, děkuji za 

potvrzení těch bohužel chmurných domněnek, že ta situace nebude rychlá, nebude mít rychlé 

řešení, a spíše musíme počítat s dlouhodobějším koncepčnějším řešením. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Vím, že se soustředím na formální stránku, není to míněno 

tak, že tady chci zdržovat nebo dělat nějaké obstrukce, ale abychom to schválili rovnou 

správně a věděli, o čem hlasujeme. Totiž my v tom usnesení máme, že zastupitelstvo 

schvaluje toto rozpočtové opatření, ale pokud máme v rozpočtu závazný ukazatel běžné 

výdaje jako celek, což je tedy třída, tak tady ale děláme změnu v rámci té třídy. Čili jsem rád, 

že tady ta informace jde do zastupitelstva, ale jestli by to nemělo být potom, že zastupitelstvo 

bere na vědomí.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Pan tajemník asi k tomu řekne.  

 

 Pan Jindřich Sochůrek: Řeknu jenom dvě věci. Závazný ukazatel je výše příspěvku 

příspěvkovým organizacím, které navyšujeme. Pak je to částka vyšší než 400 tisíc. Podléhá to 

zastupitelstvu.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: To je pravda, děkuji za vysvětlení. Pak tedy i finanční 

výbor měl mít: doporučuje zastupitelstvu schválení, a ne pouze bere na vědomí. Díky. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme.  

 



 Místostarosta Pavel Macháček: To vysvětlím, pane Kadleci. To bylo tím, že jste tam 

nebyl. Proto to váš zástupce spletl.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: To mě mrzí, že když jste byl přítomný vy i paní vedoucí 

ekonomického odboru, že to nebylo podchyceno. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nevím, jestli na lichotku bylo úplně 

správně odpovězeno. Beru to, že je to v dobrém přátelském šťouchnutí vzájemném. Děkuji. 

Vidím tady společnou dobrou vůli, jak pomoci, teď nemyslím jenom dětem, ale pomoci i 

našim pedagogům a všem těm, kteří se s tou situací potýkají. Také děkuji za tuto mírně 

uvolněnou atmosféru, byť řešíme velmi vážné téma.  

 Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do rozpravy. Tímto rozpravu uzavírám. 

Máme tady návrh usnesení, že ZMČ Praha – Libuš schvaluje úpravu rozpočtu atd. Dávám 

hlasovat.  

 Kdo je pro? 14 v sále a 1 online, takže 15 pro. Je nás 15, nikdo se nezdržel a nikdo 

nebyl proti.  

 Přistupujeme k dalšímu tisku, to je návrh, který vám předkládám, a to je  

 

13.  

Tisk Z - 020 

Úprava výše odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostky 

 

 Předkládám vám návrh, aby jeden konkrétní z místostarostů, a to tedy místostarostka 

paní Lenka Koudelková, která má na starosti oblast školství, aby byla za svoji práci odměněna 

v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády i při zachování svého neuvolněného 

postu, a tu situaci asi nemusím nijak moc rozepisovat. Už jsme se o tom bavili na začátku 

s panem ředitelem, jak ta situace na nás na všechny doléhá. To co je nejdůležitější úkol pro 

nás, je připravit to v rámci pomoci adaptační skupiny, v rámci školy, mateřské školy apod. 

obrovské množství práce, které na tom všichni odvádějí, a já jsem požádal paní 

místostarostku, aby případné další aktivity, jestli by mohly v jejím případě jít trošku stranou a 

opravdu se naplno tomuto věnovat, což se skutečně děje. Snad neprozradím nic špatného, 

když řeknu, že se tomu paní Koudelková teď věnovala i v době, kdy nebyla úplně zdravotně 

fit, takže se tomu věnovala úplně naplno.  

 Těch akcí, které jsme tady zorganizovali, bylo velké množství, prvními sbírkami 

počínaje až po to, co jsme teď tady projednávali, samotné adaptační skupiny a další záležitosti 

s tím vlastně budou spojené. Je hrozných různých setkání k této záležitosti, já sám nejsem 

schopen všude být, protože se třeba svolá porada na Magistrátu a současně pan radní Šimral 

svolal poradu příslušných starostů, resp. spíše místostarostů, kteří mají na starosti oblast 



školství a tak podobně, a to opravdu vůbec nezvládám všechno sledovat, natož ještě 

vykonávat i veškerou další agendu.  

 Takže jsem požádal paní Koudelkovou, aby se celé záležitosti mohla věnovat, tak jako 

kdyby byla skoro uvolněná, nicméně protože tady máme neuvolněné místostarosty, tak bych 

vás chtěl požádat, abychom paní Koudelkové s účinností od 5. dubna navýšili její odměnu 

z 50 % na 100 %, protože její výkon, který teď musí odvádět, je opravdu 100%. Tolik za mě 

za předkladatele a otevírám rozpravu. Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chtěla bych se jenom informovat, jak jste nám dávali 

do přílohy ty tabulky odměn za zastupitelskou činnost, ať již potom formou rady, nebo 

zastupitelů, v jaké kategorii tedy jsme. Já vím, že před lety, nebo možná loni to bylo, že jsme 

byli ve špatné kategorii, bylo vypláceno víc, než městská část vyplácet mohla, a jak to tedy 

reálně toto skončilo. Jestli jsme do 10 tisíc obyvatel, nebo nad 10.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jsme do 10 tisíc podle tabulek, podle 

kterých máme vyplácet odměny. Jinak podle mnoha jiných ukazatelů jsme nad 10 tisíc. Jsme 

v takové nešťastné hranici, kde se to láme, jenže tady fyzicky je těch obyvatel výrazně více, 

ale bohužel jednu statistiku si vede Magistrát, druhou statistiku si vede Ministerstvo vnitra, 

tyto statistiky dlouhodobě spolu úplně neladí, a pokud se ocitáte někde na hraně, jako jsme 

právě my, tak v případě odměn se ukázalo, že se má postupovat podle té statistiky, která nás 

zařadila do kategorie číslo 6, tedy obec nebo městská část od 5001 obyvatele do 10 000.  

 Paní doktorka Adámková.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Jenom bych se chtěla zeptat, protože to je hovor o 

paní Ing. Koudelkové, která tam mlčí, ono taky těžko něco říkat. Když jsem si přečetla, co 

všechno má dělat, tak si myslím, že to je tolik práce, že to je opravdu hodně, a v tom případě 

mám jediný dotaz, a to je, jak se to bude slučovat se zaměstnáním paní místostarostky, 

protože vy jste na ni tedy navalil, to je řada úkolů, to nevím, jak se dá vůbec stihnout. Tím 

jsem vás nechtěla kritizovat. Jenom se ptám.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Je to po jakési vzájemné dohodě, že stále 

paní místostarostka zůstane neuvolněnou paní místostarostkou, ale protože opravdu vidím, co 

pro to dělá, že opravdu pro to pracuje, a děkuji, že to vidíte i vy, i z toho, tak jsem právě 

navrhl sám za sebe, že bych byl hrozně rád, aby byla za svoji práci odměňována ve výši 100 

% alespoň v kategorii neuvolněné místostarostky. O slovo se hlásí paní Koudelková.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji za tato slova. Děkuji. Ta práce není jenom 

moje, je to opravdu vlastně celý tým, a já si myslím, že už jenom to, jak přicházejí e-maily i 

od vás s nabídkou pomoci, tak je úplně srozumitelné, že nikdo nemůžeme ani konat jinak. Já 

opravdu, promiňte, nevím, co k tomu víc dodat. Děkuji.  



 

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

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Trošku se svezu s tím tématem. Já jsem s paní 

místostarostkou komunikovala, děkuji za všechny informace, které mi zasílala. Přesto věřím, 

že jsou tady možná i další zastupitelé, kteří ty informace nemají, anebo bych celkově, protože 

ta situace se velmi vyvíjí, poprosila možná o informaci základní. Kolik vlastně těch uprchlíků 

na naší městské části je. Slyšeli jsme na začátku počet dětí školních, školkových, jsou tady, 

předpokládám, primárně matky, nikoli celé rodiny. Co městská část, protože tady se to vlastně 

týká agendy vzdělávání, případně nějaká sousedská setkávání atd. Je něco dalšího, co oni 

potřebují? Můžeme se my ostatní zastupitelé zapojit? A teď když vás vlastně žádám o takový 

raport, řekněme, tak já jsem spokojená s tou komunikací, protože jsme se zeptali, vy jste nám 

odpověděla, ale myslím, že by bylo velmi fajn při takové mimořádné situaci, kdybychom jako 

zastupitelé mohli dostávat třeba jednou za 14 dní informaci o tom, máme zhruba představu 

tolik o těch uprchlících, pořádá se tato sbírka, můžete se zapojit, další ruce by byly užitečné 

tady, abychom každý nevymýšleli, co by jim ještě mohlo pomoci, protože tady si myslím, že 

se musíme opravdu sjednotit.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji, paní doktorko. Máte pravdu, že i nad tímto 

jsem přemýšlela, že v podstatě najednou začít rozesílat e-maily, tak jak si píšeme spolu, 

připadalo mi to najednou takové zvláštní, ale děkuji, protože jste mi vlastně pomohla vyřešit 

si v hlavě otázku, nakolik je opravdu důležité, aby byli zastupitelé informováni. Určitě. 

 Mně třeba teď moc pomáhá, napsala jsem to i v odpovědi, jak s paní Ing. Fruncovou 

komunikujeme a vyplňujeme veškeré tabulky a pořád se něco odesílá, tak v podstatě jsem 

moc ráda, že Praha, byť zahlcuje takhle, samozřejmě ona má velký zájem o zpětnou vazbu, 

takže řekněme vedle toho, jak probíhaly sbírky, tak teď velmi oceňuji, že jsou tam dotazy a 

nabízejí třeba ve dvaceti otázkách a našich odpovědích v podstatě zájem a stojí o zpětnou 

vazbu, abychom se i vyjadřovali, co ještě bychom poptávali, a nabízejí tam opravdu i ve 

smyslu toho z oblasti nezisku, ale též z oblasti kraje, takže se potom už dostáváme, kam bych 

si moc přála, abychom třeba už byli i před několika dny, ale člověk se musí především ukáznit 

a uvědomit si, že půjde jedno za druhým, A, B, C, neboli už mám teď na mysli právě i 

jazykové kurzy pro dospělé, pro ty maminky, protože si všichni určitě dovedeme představit, 

tak jako maminky, které byly třeba na mateřské, tak v okamžiku, kdy se po mateřské vracejí 

na trh práce, tak se cítí v nějakém určitém komfortu větším, nebo menším. A já si dovedu 

představit, nebo myslím si, že úplně všichni si dovedeme představit, jak jsem s maminkami 

v kontaktu nebo je zažívám u toho šatníku, říkáme tomu šatník, a je to vlastně sbírka oděvů a 

opravdu všechno to, co se nashromáždilo, jsou to i kočárky, jsou to i pohorky, nejrůznější 

oblečení, ale i k tomu přidat věci, které maminka, která se právě s dítětem vybatolila z kočáru, 

tak řekne, ale já vám ho tady nechám taky, protože je bezvadný a ještě ho spousta maminek 

může užít, ještě se užije dobře. 

 Takže přes toto vlastně, kdy tam s těmi maminkami jsem v kontaktu, a je to prima, 

takhle vždycky uzavírat v ten den v podvečer, tak vidíte, že když se člověk jen tak zeptá, nebo 

se zájmem tam vidí dcery, které přišly, že by se něco dalo pomoci vybrat, tak oni najednou 



fakt udělají nečekanou věc, že nabídnete paži, že jim ukážete nějaký oděv, ona okamžitě 

vezme, objeme vás, dá si ruce na své tělo.  

 Jsou tam takové emoce moc pěkné, a já jsem si říkala, jedna věc je tato, a pak se ale 

musíme dostávat čím dál tím víc k tomu, abychom je naprosto osamostatnili. Aby byli 

stabilizovaní v situaci, jak to řekla velmi pěkně i právě paní ředitelka Havrilio (?), která mně 

moc dala po mnoha stránkách. Ona řekla mj. i to, co potom zopakovala tady jedna naše 

spolupracovnice, kterou přivedl pan starosta, řekla: Především se nezlobte na někoho z těch 

žen, nebo na ukrajinské lidi, že je přehršle, někdy právě až moc těch nabídek, nebude 

odpověď tak, jak si třeba vy představujete. My potřebujeme hlavně čas, prostor, a věřte, že i 

usebrání. Takže trošku mě to překvapilo, přitom vůbec nepřekvapilo, že oni třeba teď 

potřebují, když budou mít něco na sebe a budou se cítit v něčem trošku svátečnějším, že 

hledají, kam a do jakého kostela. Jedou až na Emauzy, a tam potřebují taky strávit svůj čas.  

 A já přitom už v hlavě přemýšlím, jak to udělat, aby oni měli kurzy češtiny, ale 

zaměřené na to, že obstojí na trhu práce. Že se nedostaneme tam, že přijde-li se ucházet třeba 

do restaurace, na kterékoli místo, tak já chci, aby uspěla, aby na ni nikdo nekoukal skrz prsty, 

aby se to povedlo. Uvažuji už právě, kurzy ano, prima, ale máme představu, že to bude kurz 

zaměřený tak, aby jí to k něčemu bylo. Věřím, že plasticita lidí a schopnost absorbovat a 

nasávat jazyk v té zemi je obrovská. Obrovská. Ale jde mi o to, aby oni se cítili komfortně 

v oblasti, která je potká, která je tím nárazem, a oni tam musí uspět, že jde o ty děti, aby 

uživili, apod. Děkuji moc.  

 Máte pravdu, že by určitě bylo fajn i v emailech tam vyhodit např.: nemůžeme, nejsou, 

meta, má úplně vybrané lektory na český jazyk pro dospělé. Víte někdo? A hodit tam otazník. 

Spíš se zbavit ostychu, že někdo může mít dobrý kontakt, tak sem s ním. Ale jinak musím říci, 

že opravdu kontaktů máme hodně, že to je báječné, a mám velikou radost, tak jak to zažíváme 

všichni, že lidé jsou nastaveni pomáhat obrovsky. Je to báječné. 

 Teď si budeme držet palce, aby opravdu došlo k tomu, že finanční částky uvolňované 

pro oblast školství se prostě potká i vize MŠMT, které mimochodem dneska vlastně v době, 

kdy jsme začínali v zastupitelstvu, tak končil diskuzní panel, který byl, myslím si, velmi 

pěkný, dobrý, alespoň podle lidí, kteří to tam vedou, věřím, že je dobrá zpětná vazba, ale 

trošku bych si pořád moc a moc přála, aby bylo srozumitelné, že i když budeme mít teď 

volnost ve smyslu od hygienických norem a stavební předpisů co do nějakých úvah na ať už 

modulové, nebo jiné stavby ke zkapacitňování školství v Praze, ale jsou městské části, které 

jsou uvnitř centra, a ony nemohou toto ani využít. Sedmička nemá šanci něco přestavovat, 

tam nemají ani zeleň, tam mají maximálně dvorek školy. Tak chci říct, že toto bych si trošičku 

velmi přála, aby bylo možné i v hlavách a srdcích těch, co přijíždějí a potřebují pomoci, aby si 

uvědomili, že nemohou-li vyloženě zůstat v Praze hned na první dobrou tzv., tak že je možné 

opravdu využít město nedaleko, ať je to Mělník, nebo nevím jaké, a tam nepohrdnout 

bydlením v okamžiku, které je a bude pro ně důstojné, aby trošku přestal tlak, který pořád 

ještě vnímám, že se může objevovat, aby lidé bydleli v nějakých společných noclehárnách. To 

by si člověk nepřál. A v ten okamžik, kdy by se potom dokázali vzdát území metropole a byli 

nedaleko, tak by odtamtud mohli udělat velmi dobře pro sebe, aby v klidu hledali práci, do té 

Prahy se potom mohli dostat, protože už jsou potom schopni si zaplatit nájem v Praze, a aby 

toto proběhlo v klidu. A tady bych si moc přála, aby nás slyšeli všichni, kraj s MŠMT, a aby 

ta koordinace pohybu po celé zemi aby opravdu byla. Trošku mě trápí Praha, ten velký tlak, 



protože Praha má opravdu, já bych řekl, asi 14 tisíc dětí ve věku základní školní docházky. To 

je strašně moc. Všechny městské části, jak se scházíme a navnímáváme, tak opravdu všichni 

jsou ve strašném tlaku a v podstatě teď co vyplňujeme a co znamená, že je přiznaná kapacita 

na maximální počet 34 ve školách ZŠ a 28 v MŠ, tak nepřipadá nám to nikomu šťastné řešení, 

ale samozřejmě se půjde i dál a budou tady potom případně i ta čísla, že se bude umisťovat 

z jiných městských částí na povel. Toto není šťastné vůbec pro nikoho.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: A mohla bych, prosím, poprosit o ty počty, kolik 

aktuálně žije na naší městské části uprchlíků? A potom bych se ještě zeptala, jestli víte 

přibližně, jestli jsou rozmístěni v rodinách, jestli to je udržitelná situace. Pakliže ne, tak jestli 

třeba městská část uvažuje o tom, protože pokud si to pamatuji správně, tak vlastně jak máme 

byty při jednotlivých školách, tak to je vždycky na jeden rok se to pronajímá, roční cyklus. 

Tak jestli se uvažuje, že by se potom daly, až se uvolní, ukončí smlouva, že by se třeba 

uvolnily uprchlíkům, protože my nemáme příliš jiných možností. Nebo zda se nějak posunula 

situace v internátu. Prostě celkově tu situaci, jestli byste, prosím, mohla shrnout a případně 

jestli bychom mohli takový raport dostávat v nějakých pravidelných intervalech, které by 

dávaly smysl. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji za váš podnět. Tzv. raport je i mojí 

povinností.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: S dovolením si vezmu slovo. Pošlu vám 

odkaz, kde jsou ta čísla každý den aktualizovaná. Nemusíte na to ani čekat. K dnešnímu dni 

máme 334 uprchlíků, kteří mají registrovaný pobyt na území MČ Praha – Libuš. Z toho jich je 

vlastně 14 dětí, které jsou ve věku 0 – 3 roky, do mateřinek by v úvahu připadalo ve věku 3 – 

6 let včetně 24 dětí, školou povinných by nám vycházelo na 73 dětí, dalších 22 dětí máme ve 

věku 15 – 18 let. Mužů, kteří tady jsou z celkového počtu 334 lidí je 39, tzn., jsme stále někde 

kolem 11,5 % z celkového počtu. Naopak žen jednoznačně převládá těch 154, lehce pod 50 

%, nějakých 47, 48 – 49 % tady máme dospělých žen myšleno ve věku 18 – 65 let.  

 Co je velmi zajímavé, je, že vlastně od prvního dne, co se začaly zveřejňovat 

statistiky, nám nepřibyl jeden jediný senior a celou dobu jich tady máme 8, 3 muže a 5 žen. 

Kdybych to tak shrnul, muži bojují, senioři tam zůstávají a jasná většina těch, kdo přicházejí, 

jsou maminky s dětmi. Čísla jste viděli, ta se aktualizují každý den. Jestli v prvních dnech 

nám čísla narůstala co 20 – 25 denně, tak pak už to začalo být kolem 8 – 12 nebo 15, výkyvy, 

samozřejmě víkendy jsou trošku jiné. Klasicky je zajímavé, že v sobotu, v neděli jich přijede 

méně. A teď poslední dobou to bývalo třeba 5 – 8 lidí, kteří jsou denně.  

 O některých lidech tady víme, protože se nám jejich hostitelské rodiny ozvaly. O 

mnoha nevíme. Ale to v zásadě odpovídá tomu, co je, má zkušenost koordinační centrum, tak 

jak odhadují, že 90 % Ukrajinců se tady o sebe postaralo samo. Ve smyslu, že ti Ukrajinci, 

kteří tady byli, si je vzali apod., a celá pomoc směřovala ještě donedávna, dá se říci, na 10 % 

uprchlíků, kteří opravdu výrazným způsobem něco potřebovali. Ubytováním počínaje až třeba 

po zajištění stravování. 



 Na pondělním Svazu městských částí ředitelka odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. 

Prahy upozornila na skutečnost, že sice výrazným způsobem klesl počet uprchlíků, kteří 

přicházejí denně do Prahy, svého času to Kongresové centrum bylo schopno zpracovat při 

největším vytížení až 20 tisíc uprchlíků denně, tak teď těch uprchlíků je tisíc denně 

v průměru, kolem tisícovky, tzn., ten počet je výrazně nižší. Na druhou stranu se výrazným 

způsobem proměnila struktura těch uprchlíků, a to, že opravdu přicházejí uprchlíci s igelitkou, 

když to takto řeknu. Zatímco před tím to byli lidé, kteří měli nějaké zázemí, měli možnost si 

s sebou na útěk i něco vzít, tak teď se hodně objevuje výrazným způsobem procento těch, 

kteří opravdu přicházejí, zachránili si jenom holý život. Byť ten počet je výrazně nižší. Odkaz 

je na stránkách Ministerstva vnitra, pošlu vám ho, ob den na něj koukám, už to nijak 

dramaticky neroste. První dny to trošku stoupalo, sami jsme nevěděli, co to pro nás udělá, ale 

jak vidíte, máme 24 školkových dětí, máme jich tam přihlášeno méně než polovinu, máme ve 

škole 73 školou povinných a slyšeli jste počty pana ředitele, kde to chvilku potrvá, než se to 

stabilizuje, protože včera nějaký počet, teď šest, teď deset, musíme počkat ještě pár dní, 

protože se také ukazuje jedna věc, i to, co jsme měli, že hostitelské rodiny, které se tady ujaly 

nějakých uprchlíků, tak jsem je požádal, na které máme kontakt, aby dohlédly na to, že budou 

mít bydliště u nás zapsané tady na Libuši, Písnici, protože oni samozřejmě přijeli a mám 

zkušenost s někým, kdo bydlí v mé blízkosti, čtyři děti, jedno do mateřské školky a tři školou 

povinné, a měli napsanou adresu na Praze 10, protože přijeli a tam bydlela jejich teta, ale ta 

jim zajistila ubytování tady. Takže si museli zajistit přepis, aby mohli být tady a mohli splnit 

naše podmínky, pokud by nechtěli chodit na Praze 10, což je nelogické, když bydlí u nás na 

Libuši, Písnici. Takže i každý, kdo teď přichází do školy a případně to nemá v pořádku, tak je 

vyzýváme k tomu, aby si to do pořádku dali, aby ta čísla nám taky trochu seděla, a my jsme 

vlastně reálně opravdu pracovali s dětmi, které budou mít reálně zapsaný pobyt v Libuši a 

Písnici. 

 Co se týče internátu, děkuji za opakovaný dotaz, snad už byla porucha otopné 

soustavy, bylo mi řečeno, že pokud to ještě není spravené, bude to každým dnem. Dneska 

jsem se potkal s paní ředitelkou odboru bezpečnosti na nějakém jiném jednání, tak neměla 

aktuální informace, ale řeší to odbor správy majetku, odbor bezpečnosti a počítá se s tím, že 

jakmile bude internát v cajku, tak ho dostane do kompetence odbor bezpečnosti, a následně se 

mi paní ředitelka ozve a budeme počítat s tím, že by se v rámci internátu ti lidé ubytovali na 

delší dobu.  

 Dopředu říkám, nepředpokládám, že bychom vypovídali smlouvu v našich školských 

bytech. Máme jich asi 5. To si myslím, že situace by ničemu nepomohla. Naopak ještě 

dokonce jenom připomenu, že ti, kteří v těchto školských bytech jsou, mají povinnost mít 

nějaké úvazek ideálně vůči tomu školskému zařízení, kde bydlí, nebo v případě třeba MŠ 

Lojovická je to nějaký pracovní úvazek vůči jinému školskému zařízení u nás. Což znamená, 

že ti lidé tam plní další funkci, kdy pomáhají danému či jinému školskému zařízení, a takhle 

je nastavena podmínka, že školské byty opravdu slouží pro pedagogy nebo zaměstnance, kteří 

ve školách také působí. Tolik za mě. Hlásí se pan Novotný.  

 

 Zastupitel Petr Novotný: Jenom bych se chtěl zeptat, ta ubytovna by byla jenom pro 

naši městskou část? Nebo ten internát? Pro koho by se byty uvolnily? Pro ty uprchlíky, kteří 

jsou tady zaregistrovaní, nebo pro všechny v Praze?  



 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Toto jsme debatovali. Po večerech si čtu 

diskuze a hodně vidím, že v rámci uprchlíků je dost velký pohyb, že někde získali ubytování a 

věděli od samého začátku, že to je na 3 – 4 týdny, a takováto krátkodobá, a teď jim doba z 

nějakých důvodů končí. Také jsem od někoho dostal nabídku, jedeme do lázní, tak kdybyste 

to potřebovali na dva týdny, tak je to k dispozici. To byla krátká doba, kdy ti lidé chtěli přesto 

pomoci v této situaci. Tam nějaký pohyb je. S paní ředitelkou Štalmachovou jsme mluvili o 

tom, že v případě tohoto internátu bychom si to rádi vzali do nějaké péče a postarali se o ten 

dům kompletně, jestli by to bylo možné, protože takových příležitostí mnoho není. 

Předpokládal bych, že ti, kteří tam budou, budou mít registrovaný pobyt u nás. Může to být 

směsice těch, kteří jsou teď u někoho dočasně, tak stejně tak ti, kteří přijdou a budou tam.  

 Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Vy jste zmiňoval, že ti, kteří ubytovávají tyto 

uprchlíky, někteří se ozvali, někteří se neozvali městské části. Možná mi to uniklo. Jenom 

jsem se chtěla zeptat, jestli městská část takto vyzývala občany, protože oni to řeší na vlastní 

triko, a možná je ani nenapadlo, že by jim mohla městská část s něčím pomoci.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vyzývat. Jsme v kontaktu. Vznikla tady 

nějaká Facebooková skupina Libuš, Písnice pro Ukrajinu, kde nějaké kontakty byly. Dost lidí 

mi napsalo. Jsem spokojený. Myslím si, že kdo se potřeboval ozvat, uvedu příklad, ozvala se 

mi jedna rodina, my jsme schopni je ubytovat, dva měsíce jsme schopni hradit za ně energie, 

nemůžete nám potom pomoci, jak jim hradit energie třetí a další měsíc, protože sice máme 

volný byt po nějakém příbuzném, ale já sama jsem na mateřské a žijeme jenom z jednoho 

platu. Dva měsíce jsme schopni. Takže bych řekl, lidé, kteří reálně něco potřebovali, tak bych 

řekl, že se nám ozvali. Nevím, úplně udělat výzvu jinou, měli jsme sbírky apod., s těmi lidmi 

se potkáte přirozeně, řekl bych. To úplně nemusíme dělat sbírku. Paní Koudelková má 

zkušenost, že do klubu Junior první dny chodilo 9 – 10 lidí, potom 15 – 20, kde si chodili do 

toho šatníku. Tzn., že ti lidé se přirozeně najdou, navíc, a to je potvrzená zkušenost, oni spolu 

velice intenzivně komunikují přes sociální sítě. Já jakmile mám nějako sbírku informací, 

nabídku práce, pomoci apod., co zachytím, tak rozesílám ve své bublině přes messenger 

lidem, kteří vím, že jsou z Ukrajiny, kteří tady třeba i dlouhodobě působili, jsou tady, 

případně co mě požádali o přátelství, jsou teď přes učitelky, co máme. Řekl bych, že 

komunikace funguje. Řekl bych, že kdo potřeboval pomoci, tak nezůstal jistě ze strany 

městské části oslyšen. K Lukám také chodí rodiče dětí apod. Řekl bych, ti co potřebovali, tak 

se ozvali. Máme překladatelku, všechno překládáme, takže si myslím, že fakt těch informací 

je dostatek.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Dobře, vím, že už si to usurpuji moc. Mám 

poslední dotaz. Jenom k tomu řeknu, nejsem zrovna moc Facebookový typ, takže pro mě 

Facebooková komunita není moc srozumitelná, ale pakliže to funguje, tak samozřejmě jsem 

spíš já ten typ, kdo by se měl přizpůsobit.  



 Ještě jsem se chtěla zeptat, tady vlastně jste nám řekl strukturu dětí, které buď už 

využívají, nebo budou patrně využívat naše školy. Rozumím naprosto situaci, že se mění 

každým dnem, že se může změnit situace, může být v červnu, v září úplně jiná. Přesto už 

jenom, když se podíváme na tato čísla, tak třeba pro školkové děti to vychází na nějakých 24 

dětí, což je v podstatě jedna školková třída. Tzn., že to zahraje velmi naši karetní hru, jak se 

umisťují děti do školky, a v podstatě to přináší, řekla bych, možná, nepamatuji si přesně, kolik 

máme nově vstupujících dětí ročně, ale myslím si, že ta jedna třída s tím velmi zamává. 

Zajímalo by mě, jestli už se teď nějak připravujeme na to, co přijde od září. Totéž to možná 

zahýbá kapacitami našich škol. Jestli i s tím se nějak pracuje. Samozřejmě to možná nebude 

potřeba, ale spíš se obáváme všichni, že ano, a že to bude ještě horší, tím spíš, když se uvolní 

kapacity ještě v internátu a přijdou k nám další lidé, abychom na to byli připraveni. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za podnět. Jestli si můžu dovolit, 

ponechám si mikrofon. Potom to možná paní Koudelková doplní. S paní Koudelkovou o tom 

mluvíme v podstatě denně. Začínali jsme 14. na radě, kdy jsme měli nějaká první čísla, to 

jsme byli zhruba na polovičních číslech, co jsme teď. Přesto jsme si řekli, zkusíme otevřít 

jednu třídu pro mateřinku, jednu pro první stupeň, jednu pro druhý stupeň. Bohužel třeba ta 

statistika je pro pana ředitele hůře uchopitelná, protože je tam kategorie 7 – 15 let. Tam se 

nerozlišuje 1. a 2. stupeň. Z toho ani pan ředitel nebyl schopen vlastně vyčíst, i když ta čísla 

má, kolik mu bude připadat na první, na druhý stupeň, jestli to bude rovnoměrně rozšířené. 

Pro nás až do samotné neděle to byla trošku loterie, kolik lidí vlastně přijde, byť minulý týden 

jsme vyzvali, už ty podmínky přijetí byly k dispozici, chodili, ale ta čísla byla pořád relativně 

malá. Nám bylo jasné, že tomu, kdo je u nás hlášený, tak to není, ale když uvážíme, že tady 

máme 24 školkových dětí, tak k dnešnímu dni v mateřské školce máme 7. Co jsou ty ostatní? 

Nevíme. Přijdou, nepřijdou? Ukázalo se, že tam přišli někteří, kteří nesplňují podmínky, tak 

buď si upraví pobyt, a potom je splní. To samé je škola. Slyšeli jste počet od pana ředitele. 

Jsme rozhodně pod polovinou počtu, který je u nás stále hlášený i druhý nebo třetí den ostrého 

provozu školy. Bude se to vyvíjet, řekl bych. Po třech týdnech něco víme. Víme málo. Za tři 

týdny budeme vidět více, a ono se to nějak stabilizuje. Myslím si, že 4 – 5 týdnů uvidíme, jak 

bude narůstat počet těch lidí, kteří se u nás budou registrovat. Nárůst sice je, ale už je čím dál 

tím menší ten nárůst. Pokud by konflikt dále neeskaloval, tak se dá předpokládat, že nebude 

zvýšený nárůst a toto absolutní číslo se nám nebude tolik zvyšovat. Předpokládám, že se nám 

bude do nějaké míry zvyšovat ten počet dětí, ale přesně jak to tady říkala paní doktorka 

Tůmová, a já jsem to taky už zaznamenal od jiných starostů, oni mají hodně online. A toto my 

nejsme schopni zachytit, pokud ty hostitelské rodiny ani nemají potřebu nám to dítě dát, 

protože doma funguje, mají tam wifinu, všechno, to dítě funguje, tak není. Informaci mají, že 

jsme ty třídy otevřeli, vyjde to teď v časopise, pokud jste ho ještě nedostali, myslím, že 

v pondělí, v úterý jsem ho dostal na stůl. Teď tam bude. Taky tam píšeme, že to tam je, že to 

otevíráme. Věřím, že kdo tu informaci má, uvidíme. Za tři týdny bych řekl, že se nám počet 

stabilizuje.  

 Jestli mě paní Koudelková doplní, a pak se hlásí paní Adámková.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Vlastně není úplně co doplnit. V každém případě 

linie přenosu informací přes ředitele mateřské a základní školy je opravdu nejlepší, ta je 



opravdu výborná, protože se to vlastně dostane přes ukrajinské pedagogy mezi komunitu. 

Právě přesně k těm, kteří přijeli a oni teď u nich bydlí. Mně to připadá jako naprosto 

nejcennější, protože skutečně otázka jedna je skupina na Facebooku, ale druhá tak, která 

opravdu žije a obstarává všechno, stará se o rodiny apod. Toto je pro mě velmi stabilní 

informační kanál. Počítám s tím, že ta čísla jsou fakt reálná, a ony do našich skupin přijdou ty 

děti. To je naprosto jasné. Že to není konečné číslo a že tam může být a určitě nějaký pohyb 

bude.  

 Já se ale domnívám a pracuji pořád s tou myšlenkou, a tady je pro mě dnes už xkrát 

zmiňovaná ředitelka ukrajinské školy, s kterou neustále konzultuji a navštěvujeme se atd., tak 

prostě pro mě je přesně momentem, kdy zvažuji online výuku. Současně jsem v kontaktu 

s řadu let, Unicorn má vynikající školu, a ona je přesně na území naší republiky přesně jedna 

z firem, která úplně excelentním způsobem pracuje s online výukou tak, že je to na úrovni, že 

děti pracují a učí se prostřednictvím online stejně v Čechách, stejně v Německu, stejně jako 

úplně v zámoří. Také odtud čerpám informace, a jde jenom o to, abychom si ujasnili a zkusili 

si pojmenovat velikost skupiny, která, řekněme, potenciálně uvažuje o návratu do své země na 

Ukrajinu, a to je pohyb, který mě zajímá, protože jinak bychom se skutečně z přibývajících 

čísel, i když pomaleji, mohli skoro i zbláznit, a to nejde. Musíme být nohama na zemi a být 

opravdu velmi, co nejlépe odhadovat. Tuto odnož, tento směr online vyučování současně 

pořád akcentuji i v tom smyslu, že potřebujeme mít dostatek a potenciálně ukrajinské 

pedagogy, kteří jsou schopni zvládat výuku, která běží off-line i online, anebo potom skutečně 

připustit ten okamžik, kdy budeme potřebovat personální zázemí v exkluzivních onlinistech. 

Řeknu to tak. Protože skutečně my se tady potom dostáváme k tomu, a to si připusťme, že 

Ukrajinci jsou nesmírně hrdí na svoje kurikulum.  To je neuvěřitelné, jak oni vnímají a jak 

prostě do určité míry to svoje národní vzdělávání poptávají.  

 A teď jde o to, že se musíme potkat s tím, co si ale jakoby Češi přejí, nebo obávají se, 

aby nevznikly uzavřené skupiny. Tzn., integrovat je. Toto je veliká otázka, je potřeba se v ní 

dobře orientovat a potřeba velmi citlivě, ale přitom velmi pevně toto fakt nastavit od nového 

školního roku.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Slovo má paní doktorka 

Adámková.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Zeptám se, je pravděpodobné, že vám to je jasné, ale 

mně to úplně jasné není. Byla jsem na to dneska dvakrát dotázána. Ta třída, ať už to je pro 

první nebo druhý stupeň, je vlastně v našem smyslu malotřídka zatím. Je to tak? Že jsem dala 

tu informaci, a pak jsem ji neměla ověřenou. Takže to děkuji.  

 

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

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě bych chtěla, jestli byste mohli rozšířit kanály 

povědomí o tom, že městská část tady otevírá tyto aktivity. Přece jenom někteří z těch 



uprchlíků, kteří se sem dostali, ani nevědí, v které jsou městské části. Ubytováni měli 

zprostředkované v rámci komunity, tak aby hledali, jestli jsme Praha 4, 12, Libuš, Písnice, tak 

pro ně česky vedená Facebooková skupina není, nevědí stránky městské části. Přece jen si 

myslím, že třeba zastávky autobusu, byť je to vizuální smog, dočasně, nebo využít další 

možnost ve veřejném prostoru jim tyto věci nabídnout, tak si myslím, že by to mohlo být 

účinné. Vedle věcí, kde to teď propagujete. 

 A pak jsem se tady ještě chtěla zeptat k těm vyjmenovaným aktivitám. Malinko se 

ztrácím v tom, co vlastně paní místostarostka pro městskou část dělá v rámci koordinátorky 

klubu Junior, za což je placena z rozpočtu městské části, a jaké aktivity dělá jako 

místostarostka. Protože i tady vlastně jsou třeba koordinace volnočasových aktivit pro děti, 

pro maminky, sbírka, říkala jste, že byla v klubu Junior. V rámci které pracovní náplně, 

chápu, že se to asi prolíná, ale myslím si, že by něco z toho, že už vlastně je vaší činností 

v klubu Junior.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Vyjádřím se k tomu asi tak, že přece jenom 

v rámci klubu Junior mám velikou radost, že se vracíme k tomu, že v červnu už nebudeme, po 

dva roky jsme museli rušit, tak že připravujeme hudební koncerty, připravujeme sportovní 

exhibice, komunikace, resp. všechno to, co běží proto, aby se mohli lektoři a trenéři věnovat 

svojí práci. Tam se nezměnilo nic. Naopak mám radost, že se do toho po poradě a ukončení 

února, čili prvního měsíce druhého pololetí, vrhají všichni zase naplno a že jsme naštěstí 

nemuseli pouze v náhradách, zcela ojediněle, naprosto individuálně zažít online výuku. Práce 

tam běží tak, jak jsme zažívali klub Junior hluboko před covidem.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jenom doplním, paní Koudelková 

zapomněla zmínit ty zastávky. Tam jsme přesně začali s nimi komunikovat, třeba hned první 

pomoc, sbírka, možnost šatníku, což byl první jediný kanál, kterým jsme mohli oslovit 

maminky potřebné. Řekli jsme si, ty se pohybují MHD. Tu informaci tam měly. Ale oni si ty 

informace potom dost sdílí. Bylo to tam v ukrajinštině, viděl jsem to, že to na většině zastávek 

máme dodnes a přicházely, jak jsem měl informaci, i maminky, které byly logicky mimo naši 

městskou část, protože hranice to samozřejmě ani mnozí Libušáci, Písničáci nevědí, nechci 

ani zkoušet nás, jestli víme. Taky se někdy musím dívat přesně do mapy, kde hranice vede. Je 

to obtížné, natož pro někoho, kdo je z ciziny.  

 Nevidím nikoho dalšího, byť jsme rozšířili téma, ale asi velmi potřebně. Já jsem vám 

během této diskuze poslal všem jednoduchý e-mail, kam jsem přiložil odkaz na stránky 

Ministerstva vnitra. Hned to máte všichni v poště a můžete se na to dívat. Je to tam včetně 

archivu.  

 Tímto děkuji za tuto rozpravu. Jsme v tisku Z – 020. Nejsou žádné návrhy na úpravu, 

tak uzavírám rozpravu a dovolte mi, abych dal hlasovat o návrhu tisku v předloženém znění.  

 Kdo je pro? 10 Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 5. 10 – 0 – 5. Tisk byl přijat. Počty 

máme. Děkuji vám a tímto i děkuji paní Koudelkové za práci, kterou opravdu odvádí v těchto 

dnech nad rámec toho, co doposud vykonávala.  

 



14.  

Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha - Libuš v rámci zmocnění 

 

 Předávám slovo panu místostarostovi Macháčkovi.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Je to navýšení našeho rozpočtu o 11 mil. Je to 

rozdělení jakési rezervy na Magistrátu, z níž nám přišla tato částka. To je samozřejmě 

všechno na investice. Z toho 6 mil. na projekt rozšíření a přístavby školy v Písnici, 3 miliony 

opět na projekt přístavba a rekonstrukce mateřinky v Písnici a 2 mil. na venkovní úpravy. 

Jmenuje se to vznosně sportovní a rekreační areál. Jsou to zkrátka venkovní úpravy 2 mil. 

Jsou to tedy samozřejmě více než závazné ukazatele, jsou přímo vázané. Nepřipadá v úvahu, 

že by se použily na cokoli jiného. Asi vše, děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za představení jednotlivých 

položek. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: S dovolením opět formálně konstatuji, že finanční výbor 

toto diskutoval a vzhledem k usnesení také ukončil usnesením, že bere na vědomí 

předloženou změnu. Nebyly k tomu žádné výtky nebo negativní komentáře. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předsedovi. Další se hlásí 

paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chtěla bych se zeptat na přístavbu a rekonstrukci MŠ 

Ke Kašně, protože nám tady bylo dlouhodobě říkáno nebo konstatováno, že přístavba není 

možná, neboť městská část nemá pozemek pod školkou, aby tedy došlo k rozšíření kapacit, 

které jsou ve staré Písnici velmi potřeba, takže to vypadá, že se situace nějak mění? Jak to 

mám chápat, když už dostáváme peníze na konkrétní projekt? Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Musíme být připraveni, takhle to 

řeknu. Situace se sice nezměnila úplně o tolik po tu dobu, situace se sice vyvíjí, ne nějak 

úplně hmatatelně, ale potřebujeme být připraveni, až to přijde, abychom tady nebyli 

kritizováni, že jsme mohli tušit, že to přijde a že ten projekt nemáme. Požádali jsme o 

rozšíření kapacit, máme souhlas toho, kdo je stále majitelem tohoto pozemku, resp. má 

k němu práva, a máme souhlas, že můžeme připravit tento projekt. Bude to projekt, který 

bude připraven. Myslím si, že se asi situace vyřeší dřív, než možná celý projekt bude hotový. 

Není tam zatím žádný posun. Ale chceme být připraveni, abychom potom následně měli 

jednak čisté svědomí, a jednak nebyli kritizováni, že jsme se mohli na tu situaci připravit. 



Štěstí přeje připraveným, což si myslím, že v případě mnoha našich projektů i tady 

v minulosti ukázal.  

 Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Uzavírám rozpravu a dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 15. Všichni jednomyslně. Děkuji vám.  

 Není samozřejmě jenom otázka Ukrajiny v našem školství, život ve školách běží 

plynule dál a školy mají své další radosti i starosti, a o jedné takové možná radosti nás bude 

informovat paní Koudelková v rámci tisku 

 

15. 

Tisk Z - 022 

Změna názvu ZŠ s RVJ na ZŠ Písnice 

 Poprosím paní předkladatelku o slovo. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Ještě jednou dobrý večer, vážené kolegyně, vážení 

kolegové, před vámi je tisk Změna názvu ZŠ s RVJ a návrh dodatku číslo 10 ke zřizovací 

listině. Dovolím si trošku informačně. Paní ředitelka Mgr. Chýlová se v srpnu loňského roku 

obrátila na radu s žádostí o změnu názvu ZŠ, kde je paní ředitelkou. Důvod vnímala 

především v rovině komunikační, a to z hlediska dětí, dětské komunikace, tak komunikace 

s veřejností, a i komunikaci v rovině úřední. A vnímala, myslím, v tomto smyslu, i když 

názvů historických bylo několik této školy, tak ona vnímala, že škola za tu dobu, co ona je 

ředitelkou po dobu 10. roku, letos naplňující 10. rok, tak škola je především školou spádovou. 

A z tohoto titulu vnímala jako velmi důležité, aby bylo srozumitelné, že území, které tady 

škola obsluhuje, je ve staré Písnici, a tudíž ten název ZŠ Písnice by byl velmi vhodný a byl by 

srozumitelný i pro veškerou komunikaci ve verbální i písemné podobě.  

 Na doporučení rady paní ředitelka uskutečnila v zimním období šetření mezi rodiči, 

šetření mezi dětmi, takové anketní povídání, a vyjádřili se samozřejmě i zaměstnanci a 

v podstatě ze 3/4 se vyjádřili pro, jako souhlas s názvem, který by vyjadřoval území, pro které 

je škola spádovou školou, a tudíž vlastně poté, co anketní výsledky rada v únoru, byla s nimi 

seznámena, následně na základě těchto výstupů byl připraven tisk do rady, a rada vyjádřila 

souhlas s tím, že základní škola na území Písnice by nesla název Základní škola Písnice.  

 Dnes je tento tisk zde na zastupitelstvu k odsouhlasení jako návrh vám zastupitelům, 

ještě jednou opakuji, na základě žádosti paní ředitelky ze srpna loňského roku 2021. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji paní předkladatelce za úvodní 

slovo i zpracování celého tisku. Děkuji škole za zorganizování ankety, i úřadu, který se na 

podobě této ankety také podílel. Otevírám rozpravu. Hlásí se paní doktorka Jungwiertová.  

 



 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Mám možná jednu poznámku a jeden dotaz. 

Poznámka se týká možná té ankety. Já jsem přemýšlela nad tím, jak k tomu vlastně došlo, 

jestli to byla iniciativa paní ředitelky. Vysvětlilo se, že požádala rada. Upřímně musím říct, že 

mě trošku mrzí, že když máme školskou komisi, tak školská komise se nesešla, neřešila to, 

nebylo to tam vůbec téma, ale děti prvního stupně, které na tu školu chodí, se k tomu vyjádřit 

mohly. To musím říct, že mě tedy mrzí, ale to je tedy poznámka k procesu. 

 Druhý bod, který mám, je to tedy spíš dotaz. Ona to, myslím, v té zprávě je to 

v některém dokumentu uvedeno, že paní ředitelka vlastně se snad zavazuje, že bude 

pokračovat zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků, přestože to vypadne z názvu, resp. že 

se to nepromítne do programu. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli v tom panuje i shoda na 

straně zřizovatele a jak k tomu bude zřizovatel přistupovat.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Výtku, paní doktorko, za ni děkuji, beru ji a máte 

naprostou pravdu. Mrzí mě, že jsem opomněla. Sama si tím uvědomuji, jakou svázanost 

období pronásledujících virových onemocnění, jak zkrátka člověk jede v určitých klapkách na 

oči. Opravdu děkuji, to máte naprostou pravdu.  

 Na tu druhou, jestli po dohodě se zřizovatelem, resp. jestli zřizovatel neopustil, 

rozumím-li tomu dobře, tu vizi výuky jazykové, opravdu ne. Naprosto ne. Myslím si, že jsme 

opravdu v 21. století a to v jeho čtvrtině, a skutečně jako dorozumět se, a tak aby se cítily děti 

komfortně, že od doby, co navštěvují školu, že se v tomto školním prostředí přirozeně 

rozvíjejí jazykově, tzn., ideálně moje vize by byla sdílení rodilého mluvčího, tak to je věc, 

která mi připadá, že naprosto samozřejmě souvisí a úplně přirozeně zapadá normálně do 

základního vzdělání. Ano, naprosto jasně. 

 Byla jsem opravdu ubezpečena, že to opravdu ten název krkolomný není zapotřebí pro 

to, aby kvalita, resp. jazykové vzdělávání na škole pokračovalo, ale že jde skutečně o název, 

který je poměrně hodně diskomfortní právě v té písemné i verbální rovině komunikace. Toto 

paní ředitelka naprosto nezpochybňuje, naopak mám velkou radost, že ať už přes MAP zatím, 

kde vidíme, že paní učitelka Mgr. Horčičková ze základní školy na Praze 12 nabízí učitelům 

Čechům, kteří vyučují cizí jazyky, velmi zajímavé metodiky, takže vnímám a vidím tam 

opravdu určitý posun, a paní ředitelka už je zvyklá, že spolu komunikujeme e-mailem a že 

radostně pak hlásí, co a jak nového v tomto absolvovali.  

 Ale znovu opakuji, ona ví a já bych si velmi přála, kdyby ty školy sdílely rodilé 

mluvčí. Moje osobní zkušenost s rodilými mluvčími, tak jak jsem se snažila v tom i pomoci, 

je taková, že se nám třeba hůře daří najít člověka, který v sobě spojuje prvky pedagogiky, a 

současně je schopen nějaké určité elementární spolehlivosti coby člověk. Bývají to spíš mladí 

lidé, a oni jsou poměrně, nenašli jsme ještě optimálního člověka. Opět, i kdyby tady byla od 

kohokoli možnost sdílet nějaký kontakt, budu moc ráda. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Viděl jsem, že chce doplnit paní 

Fruncová.  

 



 Paní Šárka Fruncová: Chtěla bych doplnit skutečnost, kterou jsme diskutovaly na 

začátku s paní ředitelkou. V době, kdy škola obdržela název s rozšířenou výukou jazyků, tak 

to byl vcelku moderní způsob, jak označit školu, kde se tomu věnují víc. Ale od té doby čas 

postoupil a vlastně se to stalo v Praze standardem, samozřejmě i v celé České republice, že se 

na škole vyučují dva jazyky, a ta škola stále má ve výukovém programu o hodiny k tomu 

jazyku navíc. To můžu potvrdit, to v rozvrzích mají a v plánu. Stále tam mají nadstandardní 

počet hodin. (Ptám se, zda to bude pokračovat do budoucna.) Ano. Když to mají v rámcovém 

vzdělávacím programu, tak to bude pokračovat i do budoucna a nepotřebují k tomu název. 

Uvědomme si, že všechny školy v okolí, plošně v Praze ušly nějakou cestu od doby, co to 

bylo takto nazvané, protože ten název s rozšířenou výukou jazyků netrvá dlouho. Ten byl 

zaveden za paní ředitelky Pažoutové. Před tím to byl Coněk. Na Praze 12 stále mají kaslíček 

napsaný prostě Coňka.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Rozumím. Na naší městské části je to pořád 

trochu nadstandard. Přece jenom ZŠ Meteorologická naopak vlastně couvla.  

 

 Paní Šárka Fruncová: Nesouhlasila bych s vámi.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Poprosil bych, nechme domluvit, ať si 

neskáčeme do řeči, ať to má nějakou úroveň. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: (?) Původně se učila angličtina od 1. ročník a se 

zdůrazněním výchovy tělocviku se to přesunulo, angličtina se začala učit od vyššího ročníku a 

druhý jazyk se vyučuje až od 2. stupně. Tzn., že tady pořád nějaký rozdíl je.  

 

 Paní Šárka Fruncová: (?) Omlouvám se, nesouhlasím s vámi, angličtina se učí od 1. 

ročníku jako nepovinný předmět. Pan ředitel toto v podstatě dorovnal, i když zůstala hodina 

tělocviku navíc, a druhý jazyk, ano, se učí od 2. stupně, a do budoucna má pan ředitel 

v úmyslu za prvé modernizovat jazykové učebny, a za druhé vlastně navazovat vztahy se 

zahraničními školami, a ten jazyk rozvíjet. Ráda bych viděla obě spádové školy, aby byly na 

vysoké úrovni s jazyky, a v podstatě když to řeknu, nesměřovala bych to pouze na jednu 

školu. Pak mají hořký pocit rodiče, kteří se na školu do Coňka nedostanou, ale my přece 

chceme mít obě školy na úrovni, to jsem chtěla říct.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: (?) Určitě. Myslím si, že nepovinný a povinný je 

rozdíl, ale vraťme se to Písnice, tam bude snaha, aby pokračovala ve stejném rozsahu výuka 

jazyků.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se paní doktorka Adámková, potom 

paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Chtěla bych jenom doplňující informaci, že ZŠ 

Meteorologická, která má opravdu velký podíl vietnamských, tak tam byly zřízeny kurzy 

vietnamštiny pro učitele. To bych jenom chtěla ocenit, že se vedení snaží, což není výuka 

jazyků, ale určitě je tam snaha o dorozumění, a tady nepadlo, že to pan ředitel, nebo jestli jste 

s ním mluvili a on to řekl, nevím, ale v každém případě to oceňuji.  

 

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

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Myslím si, že se tady shodneme. Paní ředitelka to 

v nějakém materiálu píše, že program rozšířené výuky cizích jazyků je dále jednou z našich 

vzdělávacích priorit, nicméně v našem usnesení to není, ani v jeho důvodové zprávě, že na 

programu se nic nemění. My bychom tady dali další bod usnesení, návrh k diskuzi a 

k hlasování jako šestý bod, a to že ZMČ Praha – Libuš konstatuje, že program rozšířené 

výuky cizích jazyků je nadále prioritou zřizovatele.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Prosím pana Kadlece.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Měl jsem potřebu a nakonec i možnost konzultovat tuto 

problematiku přímo s paní ředitelkou. Ona vnímá současný název tak, že vznikl v podstatě 

marketingově právě v té době, kdy jazyky nebyly na základních školách běžné, tak jak jsou 

nyní. Já sice souhlasím s tím, že na ZŠ Meteo došlo nakonec k – omlouvám se, řeknu to 

obráceně. K upozadění jazyků a k přidání hodiny tělocviku, resp. výměně povinných a 

nepovinných hodin, ale myslím si, že v tomto případě název není zárukou počtu hodin, a 

zejména na mě zapůsobil dokument paní ředitelky, kdy říkala, že je to vlastně škola spádová, 

že tady ten marketing už nemá smysl, takže bych hledal správně tu jistotu jazykových hodin 

v něčem jiném, než přímo v názvu.  

 Já jsem se spíš obával toho, že nedaleko odsud je základní škola, která nese název 

Písnická, a že by tady snad mohl být nějaký problém, ale myslím si, že ta otázka, kterou mi 

paní ředitelka položila, je velmi správná, totiž komu to vadí. Příslušné úřady a školy umějí 

rozeznat, a tak nám tady zbývá pošta a různí poštovní kurýři, kteří si to prý platí i teď. Pokud 

jde o rodiče a o děti, vždycky poznají, do které školy patří. Chápu, že nakonec ústřední 

potřeba je v tom, jestli děti na fotbale budou skandovat ZŠ s RVJ, nebo ZŠ Písnice.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu Kadlecovi. Nevidím nikoho 

dalšího, kdo by se. Máme tady návrh na doplnění. Poprosil bych přečíst ještě jednou, 

abychom to všichni věděli, ten návrh na doplnění.  



 

 (?) Doplňuje se bod číslo 6, a ten zní: ZMČ Praha – Libuš konstatuje, že program 

rozšířené výuky cizích jazyků je nadále prioritou zřizovatele. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jenom bych poprosil, jestli se paní 

předkladatelka s tímto návrhem ztotožňuje a budeme hlasovat o celku, nebo o tom budeme 

hlasovat zvlášť, a potom o zbytku usnesení.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji. S tímto návrhem se neztotožňuji, protože 

moje ztotožnění přesně vystihl pan kolega Kadlec. Děkuji za to, neřekla bych to lépe. 

Dovolím si to zopakovat, promiňte. Není to v názvu školy a je to důvěra, kterou spolu 

s ředitelkou máme. A já ji nebudu personifikovat do slov, protože narušuji tu důvěru. Je to 

jasné. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Na mou otázku, jestli se s tím paní 

předkladatelka ztotožňuje - neztotožňuje. Pro mě jako pro řídícího schůze nezbývá, než dát 

dvě hlasování. Nejprve budeme hlasovat, že bude doplněno číslo 6, a potom celek. Pan 

Kadlec ještě nějakou technickou jsem pochopil.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Chtěl jsem ještě reagovat. Mě překvapilo, že se se mnou 

paní předkladatelka ztotožnila v tom, co jsem říkal, protože nemám s tímto návrhem šestého 

bodu problém. Nechci být dnes příliš formální, ale myslím si, že to žádné osobně nebo 

důvěrné vztahy nemůže narušovat, protože my tady skutečně řešíme velmi úřední věci, velmi 

oficiální věci, v tomto bodě pouze konstatujeme. To je zcela nezávadné. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Určitě. Ještě jednou dovolte. Vnímám, že RVP, 

ŠVP, na kterém pracuje škola a kterou představují zřizovateli, a on vnímá a řekněme, že ten 

proces sleduje s důvěrou, tak pokud potom já budu verbalizovat to, co považuji za naprosto 

samozřejmé, tzn., že tam je shoda v tom akcentu na jazykovou vybavenost dál, tak nemám 

zapotřebí a vnímám to spíše jako ponížení toho druhého člověka, že to dávám striktně do 

usnesení. Znovu opakuji, je to věc důvěry a škola pod vedením ředitele je právní subjekt. 

Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Máme otevřenou rozpravu. Vnímám to 

tak, že je to důležité. Paní Jungwiertová, potom pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Chtěla bych se zeptat. Nejsem si jistá procesní 

stránkou věci. ŠVP schvaluje školská rada? Zastupitel tam má potom třetinové hlasy. My tady 

ten bod, já se s tím ztotožňuji, nevnímám to jako nedůvěru. Ostatně paní ředitelka to ve své 



žádosti uvedla, že nehodlá nic měnit na akcentu na jazyky, a myslím si, že jedna věc je důvěra 

vůči paní ředitelce, a jsem ráda, že to funguje na takovéto důvěryhodné bázi. A další věc je 

důvěra vůči rodičům, kteří si myslím, že taky potřebují tu kontinuitu a přesvědčení o tom, že 

tam ta výuka bude probíhat tak nějak bez ohledu na to, jak to tam bude. Přesně tak. Já si 

myslím, že s názvem to nesouvisí. To souhlasím. Ať je to jednoduché, klidně ať je to Písnice. 

Ale myslím si, že k tomuto se vyjádřit je zcela adekvátní a je to nějaká vize zřizovatele vůči 

tomu, jaké školy by chtěl mít. Protože tady máme jednu školu, která je zaměřena na sport, tak 

dobře. Druhou školu můžeme mít na tělocvik. Souhlasím, je to marketing samozřejmě, bylo to 

v nějaké době, kdy rodiče žili v iluzi, že si budou moci vybrat školu. Ta iluze už pominula, ale 

myslím si, že pořád to nějaký smysl má. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Viděl jsem ruku paní Tůmové, nebo pana 

Kadlece? Pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Přiznám se, že jsem se trošku zděsil, co jsem slyšel od paní 

předkladatelky o té důvěře, protože si nemyslím, že to má být postaveno čistě v této rovině. 

Ztotožňuji se s tím, co říkala moje předřečnice. Tady zkrátka řešíme i pracovní vztah, i úřední 

záležitosti, a pokud by se nedej bože stalo, že se vedení školy vymění a přijde s novým 

konceptem, tak tady bude určitě jasně daný závazek, že by měla být zachována kontinuita, 

protože pokud by nové vedení mělo představu, že zaměření školy bude jiné, tak je to potom v 

gesci nového ředitele, aby osnovy upravil a bylo to tak, a myslím si, že třeba velmi správně i 

v ZŠ Meteo, kdy došlo ke změnám ze strany vedení, a proč ne, ale pokud bychom chtěli 

kontinuitu těch jazyků, tak toto si myslím, že je zcela nezávadný pracovní postup, jak 

zdůraznit, že tento směr by na příští roky i pro další vedení školy mě být zdůrazněn a 

zachován. A není to nic osobního a není to ani nic pouze k tomuto aktuálnímu vedení školy.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vidím, že se hlásí paní předkladatelka.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

požádám vás, jestli bychom se mohli všichni, jak jsme tady zapojit do této diskuze, protože 

bych skutečně ráda, abyste vnímali, tak jak si myslím, že se tady vnímáme vzájemně, opravdu 

otevřenost. Opravdu bych moc chtěla, abyste měli i vy pocit, že jsem, přestože já mohu mít 

pocit, že jsme s touto deklarací papežštější než papež, tak ale přesto si dovedu představit, že 

svůj názor změním, že se zkrátka a dobře dobereme toho, aby to bylo skutečně tak, že se 

v tom budete cítit komfortně, protože toto je téma, které je naprosto nad vším, viďte. Prostě 

vzdělávání. 

 Možná vás poprosím, jestli bychom nedělali žádný šestý bod a nějakým způsobem to 

dokázali trošičku méně pateticky, ale nebylo to pateticky, to taky nemohu, prostě 

zakomponovat do bodu, který již tam je, a současně bych ale opravdu velmi vyzvala svoje 

další kolegy, jestli byste s k tomu vyjádřili. Cítím se v tom teď subjektivně a potřebovala bych 

mít možnost uvidět to shora a nedaří se mi to. Poprosím, kdo vnímáte, že by toto, co navrhli 



kolegové, bylo dobré, že to má svůj smysl a že to zakotvení verbální vnímáte opravdu jako 

potřebné. Prosím vás o tuto diskuzi. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vezmu si slovo, to je trošku neobvyklý 

styl. Nemám rád, když je tady někdo vyvoláván, byť je to anonymní. Dovolil bych si v této 

situaci upozornit, že tisk Z – 022 se jmenuje změna názvu ZŠ s RVJ, návrh dodatku číslo 10 

ke zřizovací listině. Teď se fakt ta debata posunula někam jinam. Je dobře, že to vedeme, že 

chceme mít co nelepší školy, ale teď opravdu, podívejte se na body, které jsou tady 

předkládány a s čím paní ředitelka přišla, a také to tady zaznělo ze strany ode mě nalevo. 

Nesouvisí to se změnou názvu, co tady teď řešíme, ale my tady teď řešíme změnu názvu. My 

bychom tedy chtěli, pokud by tady byla nějaká pochybnost, jestli se ta škola vyvíjí dobře, 

kdybych to nějak zaznamenal, tak bych stejně jako jsem pozval pana ředitele Kulika dneska, 

tak bych pozval paní ředitelku. Já bych se také neztotožňoval s tím, že motat do toho něco 

jiného, to je na jinou debatu nějaká prevence, nějaká obava, nebo něco, to vůbec nesouvisí 

s meritem věci, která je změna názvu, o kterou požádala paní ředitelka, a naopak tady zaznělo 

opakovaně ubezpečení, že v těch podkladech tam je, že se na směřování té školy nic nemění. 

Tak dneska bych si dovolil vrátit se zpátky k tomu a znovu řešit jenom změnu názvu školy. 

Tolik za mě.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji.  

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jestli se chce někdo další vyjádřit z řad 

zastupitelů. Nevidím nikoho. Ještě se hlásí paní Fruncová. Byla paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Myslím si, že to souvisí s názvem školy. Z názvu školy 

vypadává – co je to? Přívlastek? S rozšířenou výukou jazyků. Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků. A byť to reálně nemusí nic znamenat, neznamená, tady jsme ujištěni v žádosti 

paní ředitelky, tak si myslím, že jako zřizovatel dáváme určitý signál, jak třeba našim 

zástupcům ve školské radě, kteří tady s námi jsou, aby v případě budoucnosti schvalování 

nového školního vzdělávacího programu vždycky drželi tuto prioritu, neboť jak jsme se tady 

na ní shodli i spolu se současnou paní ředitelkou, je to priorita pro nás nadále, je to v podstatě 

samozřejmost. A je to vlastně i gesto navenek. Sice tady odebíráme tento přívlastek z názvu 

školy, týká se to názvu školy, tak nic se nemění na tom, že to je nadále priorita, kterou 

stanovuje zřizovatel.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Viděl jsem paní Koudelkovou, že se hlásí, 

a potom tedy paní Fruncová. Prosím, paní Fruncová.  

 

 Paní Šárka Fruncová: Chtěla bych nejprve velice poděkovat za to, že ta diskuze 

vznikla, protože to opravdu to vnímám poprvé o směřování škol. Proti té vůbec nejsem. 

Myslím si, že technicky jak to zařídit, je opravdu pověření zástupců zřizovatele ve školských 

radách. To zrovna může být v části usnesení. Ale možná samostatného, protože bych to 



vnímala, chápu, že to vzniklo díky ZŠ s RVJ, ale vnímala bych to nefér toto ukládat pouze 

jedné škole, pokud chceme mít takto kvalitní obě. Navrhuji v podstatě to, že vlastně technicky 

to, co vy chcete docílit, lze udělat pověřením zástupců zřizovatele ve školské radě, což se 

může dostat do usnesení. To jsem chtěla navrhnout. Ale netvrdím, že to má být součástí 

tohoto tisku. Vidím to spíš samostatně.  

 

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

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Řekla jsem si, že do této diskuze zasahovat nebudu, 

ale nedá mi to, protože my tady malinko, přátelé, a věřím, že všechno v dobrém, jedna věc je 

název školy, kde můžeme napsat květnatě, co chceme, ale nebude-li to škola kvalitní, tak nám 

to je upřímně řečeno vůbec k ničemu. To je jedna věc. 

 Na druhou stranu si myslím, že výuka jazyků je v současné době tak jasným 

standardem, že má být prioritou u každé školy. O tom žádná.  

 A pak je tu ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, a to je, že je to státní škola, která se 

řídí byť velmi volnými, ale osnovami Ministerstva školství, a tam jsou velmi striktně dané 

kontaktní hodiny. On si ředitel nemůže úplně ten rozvrh dělat podle sebe, takže on je tam 

opravdu vázán počtem kontaktních hodin, což je pro něj někdy taky svazující, a bylo by 

možná vhodné toto dát do nějakého usnesení celkového jednoho, o tom že priorita jazyků, o 

tom si myslím, že není sporu. To v současné době vždycky. Ale nemyslím si, že bychom 

jakoby měli z toho zase dělat takový piedestal, protože si neumím přestavit školu, která by 

v současné době nechtěla mít kvalitní školství.  

 Naše městská část, a já vím, že se tomu pan starosta vždycky usmívá, teď na něj 

koukám přes ten džber, my na sebe nevidíme, když jsem skloněná k tomu, ale ZŠ 

Meteorologická, prosím vás, měla takový zvuk, že když jsme přišli dělat zkoušky na střední 

školy, tak nám opravdu říkali, a ti jsou z té Libuše. Já bych si velmi přála, aby bez ohledu na 

to, jestli tam je tisíc přívlastků, jinak to, co říkala paní doktorka Tůmová, je přístavek. To je 

v pořádku. Ano, nebyli jste u paní učitelky Jelínkové Hartové na českém jazyce na ZŠ 

Meteorologická. Zeptejte se doma. Z mého pohledu už tedy vašich rodičů. My jsme s tím 

odmaturovali. Ale to jsou reminiscence do dálky.  

 Já prosím, pojďme tuto diskuzi k tisku již někam směřovat ke konci, myslím si, že 

zatahování do té diskuze, byť velmi dobře míněno, je také dáno hlasováním, kde se každý 

vyjádří, určitě ano. Priorita jazyků stoprocentně, název školy si myslím, co nejjednodušší, 

protože ono opravdu tam můžeme dát do toho názvu, co chceme. Když to nebude naplněno, 

bude to pouze na papíře a nějakým způsobem si určitě pojďme vyhovět vzájemně, je to 

všechno v dobrém, ale myslím si, že už je ta diskuze trošku dlouhá. Děkuji.  

 

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

 



 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji všem za příspěvek do diskuze. Uzavírám 

diskuzi jako předkladatelka. Předkládám tisk, který vidíte před sebou. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. Máme tady jenom návrh, který 

spočívá v doplnění bodu číslo 6, s kterým se paní předkladatelka neztotožnila. Asi všichni 

víme, co je řečeno, ale přece jenom ta diskuze byla dlouhá. Ještě to, prosím, jednou zopakujte.  

 

 ? ZMČ Praha – Libuš konstatuje, že program rozšířené výuky cizích jazyků je nadále 

prioritou zřizovatele. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o tomto 

bodu číslo 6, bez ohledu na to, jestli projde, neprojde, potom budeme hlasovat o návrhu tisku 

jako celku. Víte všichni, o čem hlasujete. Děkuji. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro tento bod číslo 6? 6. Kdo je proti? 6 Kdo se zdržel? 3. Děkuji. Sice tento 

bod nebyl přijat, teď hlasujeme o samotném tisku jako celku.  

 Kdo je pro? (zřejmě 11, špatně srozumitelné) Kdo je proti? Máme 1 proti. Kdo se 

zdržel? Tisk byl přijat.  

 Děkuji vám za velice pěknou košatou diskuzi. Poprosím, aby byla tlumočena paní 

ředitelce. Je to asi téma, ke kterému bychom se měli někdy vrátit. Myslím si, že tu obavy 

zaznívaly některé zbytečné, ale budu rád, když se paní ředitelka třeba seznámí se 

stenozáznamem, aby věděla, jaká situace je.  

 Teď máme vložený tisk 

 

16. 

Tisk Z – 025 

Návrh na uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě o výpůjčce s MŠ Mezi Domy 

 To připomínám těm, kteří se přihlásili později. Je to tisk, který dneska odpoledne vám 

přišel elektronicky, který předkládám já. Vysvětlím, proč jej nepředkládá pan místostarosta 

pro majetek, protože to byl tisk, ke kterému jsme mohli zaujmout stanovisko na včerejším 

jednání rady. A protože neuvolněný pan místostarosta byl na nějakém školení, tak se nemohl 

tentokrát připojit na jednání rady, kde vám předkládáme návrh na uzavření dodatku číslo 2 ke 

smlouvě o výpůjčce s MŠ Mezi Domy, příspěvkovou organizací, a jak už jsem uvedl hned na 

začátku a rád to zopakuji, předkládáme vám návrh na schválení uzavření dodatku číslo 2 ke 

smlouvě o výpůjčce, kterou má MŠ Mezi Domy, a vlastně klub Junior, s tím že MŠ Mezi 

Domy si v klubu Junior pro adaptační skupinu pro předškolní vzdělávání dětí zasažených 

válečným konfliktem na Ukrajině pronajímá prostory. A protože tato výpůjčka je na více než 

30 dnů, tak to musí schválit zastupitelstvo, byť bychom si všichni přáli, aby ta doby výpůjčky 

z tohoto důvodu byla co nejkratší, tak jak jsme se tady ubezpečili, jen tak to asi nebude.  



 Takže vám předkládáme, abychom vlastně zlegalizovali stav, který tam už dnes reálně 

od pondělí skutečně je, tudíž že jsme vyvěsili na úřední desku návrh na zapůjčení prostor 

v klubu Junior, aby tam mohla ta adaptační skupina fungovat. Otevírám rozpravu. Paní 

doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Myslím si, že to je úplně v pořádku Jenom se zeptám, 

ty prostory byly teď využívány jak? Možná je to tady v materiálech, ale přišlo to na stůl, tak 

nevím. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji za otázku. Prostory byly využívány 

kroužkem Tvořínek předškolní vzdělávání, speciální pedagogika, který v období po covidu už 

čítal opravdu naprosto jednotlivce, a vzhledem k tomu, že školy nabízejí poměrně kvalitní 

služby speciálního pedagoga, tak byl kroužek, řekněme, na pomezí zájmu, tak aby bylo 

smysluplné dál ho otevírat. Takže po zvážení všech pro a proti bylo zřejmé, že tyto prostory 

jsou důležité primárně pro toto určení. Ano, jsou to prostory původního kroužku Předškolák – 

tvořínek. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Tůmová, prosím.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Jenom se dozeptám. A ten kroužek teď bude tedy kde? 

Nebo není otevřen? 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Není opravdu otevřen, a v podstatě pokud by byl 

zájem, stále tam prostory volné jsou, protože jsme udělali i vzhledem k nárůstu cen energií 

optimalizaci v budově, tak aby bylo skutečně možné ovlivnit nějakým způsobem vytápění, 

které probíhá v každém z objektů, optimalizaci, tak jsme skutečně udělali v rámci možného 

rozvrhu, který určitým způsobem do něj bylo nutno sáhnout, udělali tak, že tyto prostory a 

shodou okolností zadní prostora, tzn., v jiné části, než jsou soustředěné teď hudební obory, tak 

zůstala takto uvolněná, a proto v okamžiku, kdy 24. únor a následně 1. březen můj, kdy jsem 

šla do terénu, tak bylo podle mě zřejmé, že tato prostora bude mít právě toto využití v mé 

hlavě.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Ještě někdo k tomuto tisku? 

Nevidím nikoho, uzavírám rozpravu a dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? Protože jsme 14, 15. zastupitel se prokazatelně sám odpojil, alespoň podle 

toho, jak jsem měl možnost, zrovna v tu chvíli byly mé oči na monitoru, tak se pan zastupitel 

naklonil k počítači, něco tam dělal a záměrně se asi odpojil, takže v tuto chvíli je nás 14 

přítomných, a všech 14 hlasovalo pro.  

 Přicházíme k bodu číslo 17 podle nového číslování.  



17. 

Tisk Z - 023 

Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru 

 Poprosím jeho předkladatele pana Kadlece o úvodní slovo.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Děkuji za slovo. Už nebudu dlouho mluvit. Zpráva o 

činnosti Finančního výboru je tradičně jednostránková a reflektuje a souhrnně zmiňuje to 

nejdůležitější ze zápisu, kde jsou ovšem veškeré podrobnosti. Zde se tedy i tabulkově dozvíte, 

kolik bylo zasedání, kdy kdo byl přítomen, nepřítomen, kolik byl počet bodů. Celkově jich 

bylo v loňském roce 43 a počet usnesení celkově 17. Uvádí se zde změna na pozici člena 

výboru místo pana Urbance vlastně s platností od konce minulého roku, takže reálně od 

letošního roku nastoupil pan Pros. Nově přibývá i odstaveček, který konstatuje to, co jsem tu 

na mnoha zastupitelstvech zmínil, že se nám nedostává některých podkladů nebo některých 

podkladů se nám nedostává včas. Je to zmíněno i zde ve Zprávě o činnosti Finančního výboru, 

podobně jako to zmiňoval výbor kontrolní.  

 Ještě mi tedy dovolte v této souvislosti říct, že na posledním výboru došlo k tomu, že 

nějaké usnesení bylo předloženo až v bodu Různé, kdy se hlasovalo, tak i to byl jeden z mých 

podnětů, kdy jsem tu zmínil, že by průběh měl být poněkud jiný, že by mohlo být zajištěno, 

aby se tyto věci dostaly do programu, a protože se jednalo o rozpočtovou změnu a v programu 

bod 2 byl rozpočtová změna, že to nemuselo být hlasováno v bodě Různé, a takové nějaké, 

pravda, formální věci. Ale jednací řád výboru není tak přísný, jako máme tady na 

zastupitelstvu. Samozřejmě kdyby se nám to stalo tady, tak třeba to hlasování není možné, 

nebo nebude platné, tak já se snažím na toto dohlížet. Jenom se omlouvám za formu, kterou 

jsem to tady před tím tak netaktně vytkl. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji panu předsedovi za představení 

tohoto tisku i všem členům finančního výboru za jejich práci. Máte tady zprávu o jejich 

činnosti. Zeptám se, je-li nějaký dotaz na pana předkladatele. Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Čtu vcelku znepokojivé vyjádření. Finanční výbor se 

dlouhodobě potýká s nedostatečnou součinností Úřadu MČ, která se projevuje 

neposkytováním podkladů k jednání. Bohužel toto jsme tady měli i loni nebo kdy 

s kontrolním výborem, s jeho zprávou, a to jsou ze zákona dva zřizované výbory, které my 

musíme mít. A oba se tedy potýkají s nedostatečnou součinností Úřadu městské části. Je to 

nejenom na pana předkladatele, v jakém rozsahu ta nedostatečná součinnost je, ale hlavně na 

pana tajemníka, jestli by to mohl okomentovat a hlavně zjednat nápravu.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Už jsem to měl možnost diskutovat i na finančním výboru, 

kde jsme pak některé věci řešili tak, že jsme si v podstatě rozdali úkoly, aby třeba konkrétní 

člen potom vyžadoval konkrétní dokumenty od úřadu, a nestávalo se nám, že opakovaně 



máme body v programu, ale nemůžeme je probrat. Ono se to netýká každoročních bodů, které 

už samozřejmě za ty roky máme naučené, a úřad je také zvyklý, že je potřebujeme, jako je 

třeba dnes účetní závěrka. Dá se říct, že už to funguje samozřejmě. S novým vedením 

ekonomického oddělení bezproblémově, za což moc děkuji.  

 Jedná se tady o body, kterým my naši působnost rozšiřujeme, protože pokud jsme 

v minulosti řešili, nevím, stav v pokladně, tak jsme tuto problematiku řešili jednou v tom 

volebním období, ne ní potřeba se k tomu vracet. Takže se díváme na další body, a máme 

tudíž jaksi jednotlivé požadavky na některé odbory úřadu, a někdy se prostě stává, že 

odpověď nedostaneme vůbec, jindy se stane to, že se připravuje program zastupitelstva a my 

vlastně nedostaneme všechny body, které se týkají finanční oblasti, přestože by to bylo 

možné. Ten program je někdy známý dostatečně včas, zastupitelstva, ale prostě se to neděje a 

je to tak opakovaně.  

 V podstatě si myslím, že pokud je nějaký požadavek v zápisu finančního výboru, že by 

to samo o sobě mělo stačit, abychom ty materiály na základě tohoto dostali. Já s tím takto 

nepočítám, vždycky si to ještě zvlášť vyžádáme nebo napíšeme e-mail. Je pravda, že někdy to 

nepožaduji s nějakým extra velkým předstihem, ale tyto případy nepočítám. Opravdu se jedná 

o to, kdy máme něco dvakrát, třikrát, a materiály k tomu nejsou k dispozici. Naposledy jsme 

takto řešili právní služby a nějaké dodání smluv k nim, které není dohledatelní třeba ani na 

webu městské části. To je konkrétní příklad. 

 

 Pan Jindřich Sochůrek: Dovolím si na to reagovat. V minulosti docházelo k nějakým 

nedostatkům. Domnívám se, že poslední dobou už s paní Čančíkovou vám předkládáme věci, 

myslím si, takřka všechny. Někdy ten názor, že o tom měl finanční výbor vědět, to je věc 

názorová. Co se týká některých vašich požadavků, tak nejsme schopni, pokud je v pátek 

napíšete, abyste je v pondělí měli. Je to i o tom, abyste ty věci nějakým způsobem s námi 

komunikovali předem. Přiznám se, že obdobnou zkušenost mám, co se týká kontrolního 

výboru, když mi v podstatě pan Štajner druhý den napíše, jak to, že to ještě nemá. Spíš bych 

požádal o to, aby naše spolupráce byla alespoň časově přiměřená. Někdy se opravdu 

dostáváme do presu, a my nemáme čas a některé věci nejsou tak jednoduché, že prostě takhle 

sáhneme a vyndáme.  

 Případně se omlouvám, jestli jsem na něco zapomněl.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za dotaz, vyjádření pana předsedy i 

pana tajemníka. Teď jsem chtěl pochválit pana místostarostu, ještě v době, kdy nebyl mezi 

námi přítomen, tak teď to uslyší. Jsem rád, že pan místostarosta teď chodí na každý finanční 

výbor, že se vždycky v práci uvolní, čímž bych řekl, že nemůže nahradit případný každý 

dotaz, protože nemusí samozřejmě logicky všechno vědět, protože ty dotazy, jak tady správně 

zaznělo, míří na úřad, nikoli na pana místostarostu, ale řekl bych, že pan místostarosta pro 

ekonomiku se té záležitosti věnuje opravdu naplno a je přítomen na každém jednání 

finančního výboru, informuje mě vždycky dopředu, i následně po samotném finančním 

výboru, tak doufám, že aspoň po této lince se ta spolupráce zlepšila.  

 Pan předseda.  



 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Ještě mi dovolte třetí vystoupení využít právě k tomu, 

abych poděkoval jak členům finančního výboru, tak paní tajemnici, a zároveň vedoucí 

ekonomického oddělení paní Čančíkové, ale i ostatním úředníkům, s kterými spolupracujeme. 

Já samozřejmě chápu, že pokud si na něco vzpomeneme v pátek a v pondělí máme finanční 

výbor, že to není možné dodat. A někdy to tak je, někdy je toho času víc, někdy proběhne více 

výborů, než se to podaří vyřešit, a ono je vlastně na tom nejdůležitější to, aby potom měli 

zastupitelé k dispozici to usnesení, případně tu diskuzi z toho výboru, aby ten výbor sloužil 

k tomu, že se k té problematice odehraje nějaká podrobnější diskuze, abyste měli podklad ke 

svému hlasování. Čili tím cílem je, abyste s tím byli komfortní.  

 A dovolte mi ještě poděkovat panu místostarostovi pro ekonomiku, protože je opravdu 

velmi přínosné, že se může účastnit a účastní se jednání finančního výboru, protože některé 

odpovědi pak máme dříve a můžeme některé diskuze právě předsunout odsud na finanční 

výbor. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Také děkuji panu předsedovi. Nevidím 

nikoho dalšího, kdo by se hlásil. Uzavírám rozpravu. Jenom konstatuji, že se nám ještě ze 

studijních důvodů teď omluvil jeden zastupitel pan Frank, tak mu přejeme hodně štěstí při 

studiu. Jeho večer bude asi delší, než bude náš, zdá se.  

 Tedy teď v tuto chvíli, protože nemáme ani zastupitele, tak je nás 13. Je to tak? 

Děkuji. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 13 – 0 – 0. Přijato jednomyslně.  

 Přistupujeme k tradičnímu bodu, a to je  

 

18. 

Zpráva o činnosti Rady 

 Asi není třeba nijak uvádět. Čekáme s panem kolegou Macháčkem a dalšími radními 

na vaše podněty, které máte. Hlásí se někdo? Nehlásí. Dobře. V tomto případě se ozvěte i 

písemně. Rozumím. Děkuji. Uzavírám tento bod.  

 Návrh usnesení je, že zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady za 

příslušné období, tedy od 15. prosince loňského roku do 14. března roku letošního. Dávám 

hlasovat.  

 Kdo je pro? Všech přítomných 13 – 0 – 0.  

 A dostáváme se, pokud se nemýlím a na nic jsem nezapomněl, do bodu  

 

19.  

Různé 



 Dlouho jsme se samozřejmě neviděli, spíš to asi nechám na vás na případné dotazy. 

Pan kolega Macháček něco řekne, a potom paní Koudelková pozve na první sousedské 

setkání. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já jenom, že v materiálech je aktuální stav 

Metropolitního plánu. Jenom k tomu několik málo slov. 22. 3., což je asi 14 dní, proběhl 

online seminář, kde nás zástupci Magistrátu informovali o dalším postupu. To bylo obsahem 

semináře. Podstatné je datum 26. 4., kdy bude zveřejněn aktuální stav, což tedy znamená, jak 

se vypořádali se všemi došlými připomínkami, a nejvíc tam stále padala věta, že tedy jak se 

vypořádali zejména s připomínkami dotčených orgánů státní správy, což jsou v tomto případě 

ministerstva. 

 Co tam doopravdy bude, pakliže to dopadne tak, jak tedy sdělovali, že to zveřejní až 

26. 4., tak to bude pro nás pro všechny tajemství. Bude to zkrátka novinka. Já to neviděl, 

protože konzultace byla jediná, ta byla v listopadu 19, což je více než dva roky, a spočívala 

jenom v tom, že se se všemi městskými částmi, tudíž i s námi probíraly naše připomínky, 

protože z mnohých městských částí to měli nesrozumitelné, což v našem případě nebylo. 

Pochopili úplně všechno, co požadujeme, takže akorát jsme tam měli jiné podle své metodiky, 

jinak to měli očíslované. To je všechno, co si k tomu pamatuji.  

 Říkám to proto, že na červnovém zastupitelstvu budeme opět připomínkovat 

Metropolitní územní plán, tak abyste se na to připravili.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, 

abychom vás pozvali na sousedské setkání. Kdo budete o Velikonocích tady v Praze, nebo 

máte šanci vrátit se třeba o chvilku dřív v pondělí, tak na Pondělí velikonoční od 15.00 hodin 

bychom se potkali v komunitním centru Jasoň vzadu v Písnici, ulice Putimská, kde ve velmi 

pěkných prostorách tohoto komunitního centra se uskuteční připravené sousedské setkání, 

které si opravdu právě klade za cíl, abychom se propojili i s těmi neznámi tvářemi 

ukrajinských našich spoluobčanů, abychom měli šanci se vzájemně uvidět, poznat, prožít 

apod. Bude to doprovozeno kulturním programem, který bude opravdu v tom smyslu i 

sousedský, tzn., i trošičku něco sladkého k ochutnání velikonočního, a samozřejmě i trošku 

tak, aby bylo pamatováno na to, že tam budou právě malé děti, čili řekněme program, který by 

je doprovázel tím odpolednem, a přitom nerušil i ostatní. Možnost, aby i dospělí se realizovali 

v podobě, která je určitě potěší vzhledem k tomu krásnému svátku Velikonoc.  

 Ještě jednou zopakuji, tedy dovolte, 18. 4. od 15.00 hodin v písnickém komunitním 

centru Jasoň. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme za toto pozvání. V bodě Různé, 

ptám se na nějaké vaše podněty. Paní Tůmová.  



 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Měla bych dotaz na metodiku spoluúčasti investorů, 

kterou před několika měsíci, myslím, že už to bude skoro čtvrt roku, přijalo hlavní město 

Praha v lednu. A jak to tedy vypadá na naší komunální lokální úrovni? Jestli to předložíte ke 

schválení, nebo jestli to budeme ještě nějak adaptovat? 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ano. Děkuji, předložíme. Jenom se 

přiznám, že přesně s touto situací, to jsme nestihli, která teď nastala. Bude to předloženo na 

příštím jednání zastupitelstva. Počítáme s tím. Jenom se to fakt nedalo v této době připravit. 

Je to poměrně rozsáhlý materiál. Počítám jenom pro vaši informaci, že to předložíme přesně 

v takovém znění, v jakém to schválilo ZHMP, neboli chceme stejné podmínky, jak to tam je. 

Nebudu ani navrhovat zásadnější úpravu. Spíš jsem chtěl poprosit, abychom spíše měli ty 

abstraktní vzorečky, aby byly možná trošku představeny do konkrétních podob, abychom si 

uměli představit, co tento materiál pro naši městskou část může přinést. 

 Děkuji za tento dotaz. Dál v bodě Různé pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Přemýšlím o tom, jak se nám zde opakuje téma fit parku. 

Už jsme k tomu mnohé probrali, možnosti se zdály vyčerpané. Mě k tomu napadají pouze dvě 

věci, dva podněty. Jedna by byla foto past, nebo spíš kamera, která by daný prostor natáčela 

v případě, že by ji někdo pohybem aktivoval, protože pokud se dozvídáme, že tam dochází 

z toho směru k nějakým krádežím, možná by to byla cesta, jak monitorovat užívání a pohyb 

v tom prostoru.  

 Další možností by snad mohla být cesta přes Magistrát, schválení té naší místní 

vyhlášky Prahou, tak aby to bylo policií vymahatelné, jestli jsem správně pochopil souvislost, 

je to podmínka. Nevím, jestli to není širší téma, jak jsou na tom v jiných městských částech a 

jiná hřiště a dodržování těchto pravidel. Možná by stálo za úvahu, aby zde měla Městská 

policie nějakou páku na ty návštěvníky, zvlášť pokud ten řád porušují. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, vyjádřím se k tomu stručně. První 

podnět je zajímavý, asi hůře realizovatelný, ale pokusím se vám k tomu dát nějakou 

informaci. Druhý podnět, já mu nerozumím. Nerozuměl jsem mu, když to říkala ta paní, a 

nerozumím tomu, ani když to říkáte vy. Myslím si, že to je celé blbost. Nevím, jakou 

vyhláškou hl. m. Prahy by mělo něco projít.  

 Nemám to za zlé vůbec té paní, jak to tady říkala, aby to nevyznělo špatně. Myslím si, 

že když byla na návštěvě u pana ředitele Městské policie, že tam zazněla spousta informací a 

trošku to bylo posunuto nebo popleteno někam jinam. Myslím si, že pan ředitel Městské 

policie poukazoval na vyhlášku, nevím, jak se přesně jmenuje, která je o dodržování klidu, 

kterou on může vymáhat, která je schválena hl. m. Prahou, která má nějaké parametry, ale do 

nich se nevztahují žádné provozní řády jednotlivých hřišť. To si myslím, že je zmatení jazyku, 

kdy logicky ředitel Městské policie mluví svým ptydepe, kterému běžný občan nemusí, 

neříkám, že nemůže, ale nemusí plně porozumět, zejména když chce vlastně slyšet něco 



jiného, tak potom slyší trošku jinou věc. To je zmatení toho, co je. Nic takového dle mého 

soudu neexistuje.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Nebudu rekonstruovat, jak se to stalo. Mám tu informaci 

taky jenom odsud dnes. Pokusím se to ověřit a případně najít nějakou možnost. Dodám 

takovou informaci, pokud to bude nějakým způsobem průchozí.  

 

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

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Chtěla bych se zeptat, jako evergreen samozřejmě je 

dopravní situace v ulicích K Lukám, která tím, že opět přichází jaro, tak je tam samozřejmě 

více dětí, aut a všeho možného, tak že tam mám dotaz jednak na aktivní postoj vedení naší 

městské části, jednak na možnost tam dělat nějakou, řekněme, sledovací anketu, kterou tam 

mají udělat to sledování. 

 A druhou věc mám, zatím naštěstí je studené jaro, takže to není teď úplně aktuální, ale 

jistě zanedlouho bude, a to jsou tedy někteří naši spoluobčané, pravděpodobně i bez trvalého 

bydliště v naší městské části, kteří se zamilovali do různých návykových látek, a pak nám tam 

chodí okolo dvou ulic K Lukám. Nikoli všem. Oni si samozřejmě vybírají tam, kam nikdo 

nevidí, ale bohužel je to tedy tam, kde bydlíme, protože s tím je velká nesnáz, a musím říci, že 

jsme opakovaně volali Městskou policii, která samozřejmě než přijede, tak oni obvykle 

stihnou opustit místo, zůstane tam pouze injekční stříkačka. A teď už je to i vylepšeno, teď mi 

po nich zůstala i stará deka. Já to trošku zlehčuji, ale je to opravdu velmi nepříjemné, protože 

tam chodí děti, je tam dětské hřiště, takže bych nerada, aby se tam nějaké dítě píchlo, byť je to 

tedy mimo hřiště, o tu jehlu. Ale obvykle není možné, aby je tam Městská policie dohnala, 

protože oni zas tak úplně zfetovaní nejsou, aby nestihli odejít. Samozřejmě policie přijíždí 

v označeném voze, ani že by přijela na kole, je nesmysl, to samozřejmě není. Jenom to dávám 

do úvahy, že opět se tedy blíží teplé dny a nás to tam opravdu velmi trápí. Určitě s tím budu 

chodit. 

 Doprava v ulicích K Lukám nás trápí taky velmi, tak jestli byste mi mohl říct aktuální 

stav. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, rád. Ověřil jsem si i u vašich, 

nechci říci petentů, ale ti, kteří mě poprvé nějak oslovili, že bude proveden dopravní průzkum. 

Přiznám se, přesně i z toho důvodu, teď je vidět, že doprava je ještě nízká, udělat ten průzkum 

zítra nebude výhodné, když to řeknu, pro náš společný záměr, čímž odpovídám i na to, že 

v postoji městské části se nezměnilo nic. Myslím si, že jakmile bude trošičku lépe a bude 

k tomu situace, určitě dopravní průzkum bude proveden do 14. května, to stoprocentně, to 

musí být. V tomto termínu jsme dohodnuti s odborem dopravy Prahy 12. Máme to nějak 

namyšleno, místa, kde se to bude měřit a tak. Jsme v zásadě připraveni, nějaké kamery, 

musíme to natočit. Bude to, jakmile to pak proběhne, dáme informaci. Odsouhlasil jsem si 

s jedním člověkem, který to konzultoval s dalšími, že nejvhodnější doba na sledování je od 



15.00 do 18.00 hodin. Na tři hodiny. Do 18.00. To byl opravdu přeřek. Vzali jsme si to na tři 

hodiny i s ohledem na světlo, teprve minulý týden se nám změnilo světlo, aby to byl opravdu 

ostrý provoz v jarních měsících, které budou svádět ke zkracování lokality.  

 Jinak s těmi bezdomovci, to máme samozřejmě všude, já na to jenom můžu navázat, 

poděkovat všem, kteří se zúčastnili sobotního úklidu, případně kteří si vyzvedli individuálně 

pytle na úřadu městské části a uklízeli, či se ještě chystají uklízet. Míst bylo několik stanovišť, 

také jsem slyšel o místech, kde se posbíraly injekční stříkačky. Děkuji. Je to mor této 

civilizace, to je pravda. Děkuji všem, kteří se zapojili, a je to jenom pobídnutí pro vás pro 

ostatní, pokud víte ještě o nějakém místě a jste schopni se nějak zorganizovat a přijít tam 

s lidmi, dát rukavice a pytle, to umíme hned. Nějaký kontejner na dohodu s předstihem zajistit 

umíme také, když bude vědět, že je lokalita, která potřebuje větší úklid. Tímto opravdu děkuji. 

Těch občanů bylo letos, řekl bych, opravdu hodně, co jsem slyšel.  

 Dál v bodě Různé? Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Mám velmi pracovní pragmatický dotaz. Měnily 

ses termíny zastupitelstev a nejsem si jistá, jestli zastupitelstvo, které bylo původně plánováno 

za dva – tři týdny, někdy na konci dubna, 19. dubna, jestli bude, nebo nebude.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Termín jsem si nechával pro 

případ, kdybychom nebyli schopni časově předložit závěrku. Děkuji. Což se stalo, takže ten 

termín nebude. Tam jsme potom limitováni termínem. Tento termín určitě nebude. Pošlu vám 

tento týden návrh harmonogramu, jak bude dál. Omlouvám se, že jsem vám trošičku ten 

program rozhodil. Nicméně snad jsem to dal vědět s dostatečným předstihem, zrušení 

minulého zastupitelstva a svolání tohoto termínu. Vzhledem k tomu, že to, co jsme 

potřebovali, není teď úplně nezbytné, abychom se za 14 dnů viděli. Žádný zásadní materiál 

bychom pro vás neměli. Paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Mám dvě věci. Asi jednu po druhé. Tady jsme řešili 

poskytování – neposkytování informací výborům, a já se chci zeptat, když žádám o 

informace, zaslání třeba studií člena rady nebo konkrétně pana starostu, a žádala jsem 13. 

ledna a potom znovu 26. ledna, a to o studii přístavby Ke Kašně a studii venkovního areálu 

kolem ZŠ Meteorologická. Tam jste potom udělal projednání pro zastupitele, nicméně jsem 

vás žádala, jestli byste ty studie, které má městská část k dispozici, alespoň podle informací, 

které jsem vyžádala, že byly v příloze usnesení Rady někdy na lednovém zastupitelstvu, tak 

městská část je zřejmě má a poprosila jsem, abyste mi je poslal, ale bohužel vám to asi nějak 

uniklo. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ke Kašně. Poslat můžeme, ale rozhodně 

v té době, kdy to bylo, neměl jsem ten sportovní areál, protože to měl pan ředitel v nějaké 

rozpracované podobě. Děkuji. A právě jsem ho požádal, aby to připravil do nějaké podoby, 

kterou může představit zastupitelům. Potom jsme dělali video konferenci, a tento dotaz, 



prosím, na pana ředitele. Studii přístavby Ke Kašně máme. Denně probíhá intenzivní 

komunikace mezi úřadem a tím projektantem, věci se permanentně mění, berte to taky, že to 

je platnost v čase v okamžiku, ke kterému dni je to zpracované. (Odpověď ze sálu, není 

rozumět.) Jestli má paní Pichová v elektronické podobě obě dvě.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ještě Ke Kašně, jestli můžu poprosit.  

 Potom jsem se chtěla zeptat, v únoru jsme měli online zastupitelský, a tam jsem se 

ptala na stav ulice Paběnická. Tam jste slíbil, pane starosto, že se zeptáte pana místostarosty 

z Prahy 4. Tak jak to dopadlo, jestli je tam nějaký posun. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Posun tam není. Řeknu, že pan Kovařík mi 

řekl, že tam teď posun není. Znovu ho budu urgovat. Neviděl jsem ho ani teď na 

zastupitelstvu. Nebyl, nebo jsem ho tam neviděl, byť pan Kovařík chodí docela pravidelně. 

Teď nebyl. Vezmu si to za úkol a musíme na TSK opravdu vyrazit. Ale tento výkop musí 

udělat on. Možná si to pan místostarosta chystá na to, až bude na Magistrátu, aby to mohl 

potom vypálit sám. S jistou nadsázkou. Ozvu se vám. Zjistím od pana Kovaříka Paběnickou a 

požádám o schůzku, která se dosud neuskutečnila.  

 Paní Černá. 

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Dobrý večer. Omlouvám se, už se asi všichni vidíte 

doma. Jenom jsem se chtěla zeptat, to že začalo kácení kvůli tramvajové trati, to jsme si asi 

všichni všimli. Ale teď od pondělí se nově kácí v ulici Na Okruhu pod elektrickým vedením, 

tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli nemáte tušení, co se tam bude dít, nebo proč se to tam 

tak hrozně čistí.  

 

 Pan Petr Borský: Dobrý den, kolegyně se tam byla včera podívat, nebylo to ještě 

úplně na povolení, firmu nevíme. Před tím tam taky firma něco začala kácet, my jsme tam 

hned přiběhli, zatrhli jsme jim to. Oni udělali kus toho parkoviště de facto. Pak tam přišel 

zástupce firmy někde z Ostravy, řekli jsme mu, že to musí mít všechno na povolení. On se 

s námi chvilku dohadoval, a pak ticho po pěšině. Opravdu víme to a budeme se snažit řešit, co 

to je. Kácejí furt dál? Nevím. Viděl jsem jen ty první, dneska jsem se tam nebyl podívat.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Dneska jsem tam byla, přišlo mi, že je tam zase 

poražený nějaký jehličnan, ale úplně jsem neměla čas to zkoumat.  

 

 Pan Petr Borský: Řeknu zase kolegyni, protože tam byla, nevím, jestli včera, nebo 

dneska, tak jí zase řeknu. Zjišťujeme to. Až budu něco vědět, tak vám dám vědět.  

 



 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za dotaz. Také jsem to 

zaregistroval, to samé jsem se ptal pana Borského, proto jsem mu nechal rovnou slovo, jestli 

něco nemá. Slyšíte, co je. Byla oslovena firma, jíž pozemky patří. To nejsou pozemky, které 

by patřily ani městu, ani hl. m. Praze, ani městské části, nic. Pan Borský doplní. 

 

 Pan Petr Borský: Ještě bych doplnil. Ty keře, co tam byly pokáceny teď, kolegyně se 

tam byla podívat, ty nepodléhaly povolení. Co se týče toho jednoho stromu, tak ten je tak na 

hraně, protože měřila pařez, a je tak na hraně. Zjistíme to. To co teď pokáceli, ani nebylo, že 

by se tam posílala Česká inspekce životního prostředí. Bylo to ještě furt v souladu, že si to 

můžou pokácet, ale je to hraniční a budeme to určitě dál sledovat. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za dotaz. Zazněla tady tramvaj, 

okrajově zmíněná. Byla zahájena stavba tramvajové trati Modřany – Libuš, s tím že je 

předpoklad, že by mělo být hotovo v létě příštího roku od Modřan po dnešní zastávku 

Pavlíkova. S tím že se potom připravuje projekt dál až po Nové Dvory souběžně, a za rok a 

půl co to bude, nebo rok a čtvrt, tam bude určitě velký posun, jak rychle zvládnou připravit 

další etapu. Nicméně teď byla zahájena první etapa, která musí skončit do června příštího 

roku.  

 Nevidím nikoho, kdo by se dál ptal. Tímto mi dovolte vám poděkovat nejen za to, že 

jste dnes přišli, děkuji za vaši solidaritu projevenou v této nelehké době. Vím o mnohých 

z vás, kteří různě aktivně pomáháte. Tímto vám i za sebe mockrát děkuji. Ještě jedno velké 

poděkování našim školám, které se to snaží zvládat, aniž by, řekl bych, se to nějak dotklo 

ostatních našich žáků ve školách apod. Byť situace není lehká. Děti zvládají integraci, myslím 

si, velmi dobře. Děkuji vám za schválení všech možných finančních prostředků, které budeme 

na to potřebovat, abychom mohli školám vytvářet dostatečné podmínky, abychom jim to 

maximálně ulehčili. Ozvu se vám brzy s návrhem termínů do konce roku, jak se nám to 

posunulo. Děkuji a pěkný večer přeji.  


