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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 2. zasedání zastupitelstva v roce 2022 v 18:05 hodin, které se konalo 

v zasedací místnosti ul. Libušská č. p. 1. 

Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, 

v tento čas bylo přítomno 14 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, on-line zastupitelka Adámková 

 

Omluveni: zastupitelé Štajner, Radová 

 

Nepřítomni: zastupitel Štancl 

 

Jako ověřovatele zápisu požádal zastupitelky Černou a Kendíkovou, obě projevily souhlas.    

Hlasováno: 13-0-0 z 14-ti přítomných, 1 nehlasoval 

 

Do návrhového výboru požádal zastupitele Kadlece, Jungwiertovou a Tůmovou, všichni 

projevili souhlas.  

Hlasováno: 13-0-0, 1 nehlasoval 

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Pan starosta požádal o zařazení TISKU Z 025 jako bod č. 16. 

 

Hlasování o zařazení bodu č. 16 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 

2015044023 s Mateřskou školou Mezi Domy, příspěvkovou organizací (TISK Z 025): 

13-0-0, 1 nehlasoval a bylo schváleno. 

 

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

upraveném programu. 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů  

3. Participativní rozpočet 

4. Dodatky ke zřizovacím listinám JSDH 

5. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

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

835/132 v k.ú. Písnice 

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 

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 

9. Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021 
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10. 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 

11. Účetní závěrka  MČ Praha-Libuš za rok 2021 

12. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 2/2022, rozpočtové opatření 

č. 2/2022 

13. Úprava výše odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostky  

14. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění 

15. Změna názvu ZŠ s RVJ na ZŠ Písnice 

16. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015044023 s Mateřskou školou 

Mezi Domy, příspěvkovou organizací 

17. Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru 

18. Zpráva o činnosti Rady 

19. Různé  

20. Závěr   

 

Hlasováno: 13-0-0, 1 nehlasoval a program byl schválen.  

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
 

O slovo se přihlásil ředitel ZŠ Meteorologická Mgr. Kulik. 

Diskuze se zúčastnili:  

zastupitelky: Tůmová, Koudelková, Jungwiertová a pan starosta. 

 

Zastupitelka Adámková – odpojena v 18.40 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Vystoupili občané: paní Novotná. 

 

 

K bodu 3 – Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům k zařazení do 

Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 (TISK Z 010) 

 Dne 29.6.2021 Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš usnesením č. 27/2021 vyhlásilo 

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2022. 

 Dne 1.8.2021 bylo zahájeno podávání návrhu do Participativního rozpočtu.  

 Dne 15.10.2021 bylo ukončeno podávání návrhů do Participativního rozpočtu. 

 Bylo celkově podáno osm návrhů.  

 Dne 18.11.2021 se konala schůzka pracovní komise. Čtyři návrhy byly vyřazeny (viz 

zápis). Ostatní návrhy byly žadateli doplněny, pozměněny a odsouhlaseny k hlasování. 

 Vzhledem k pandemii COVID 19 se neuskutečnilo fyzické představení návrhů. 

 Hlasování o návrzích proběhlo v termínu od 15.2. 2022 do 15.3. 2022. 

 Jeden návrh obdržel více než 25 % negativních hlasů (z celkového počtu hlasů), nelze 

jej tedy dle pravidel realizovat. 

 Ostatní projekty lze realizovat. 
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 Předpokládané ceny projektů jsou v cenové úrovni z podzimu 2021, reálné ceny na rok 

2022 budou vyšší. 

 Projekt Volnočasový areál byl rozdělen na dvě etapy: 1. etapa – vybudování laviček, 

lavice se stolem, výsadba stromů, keřů, překážky pro psy, koš. 2. etapa vybudování 

volejbalového hřiště. 

 Realizace 1. etapy Volnočasového areálu může začít nyní. Pro realizaci druhé 2.etapy 

je zapotřebí dodat cenové nabídky na výstavbu volejbalového hřiště (antuka, umělá 

tráva). Na základě obdržených cenových nabídek bude rozhodnuto o realizaci 

výstavby volejbalového hřiště. 

 Realizace projektu Výsadba 50 nových keřů u předzahrádek panelových domů v ulici 

K Lukám a V Rohu lze začít na jaře 2022. Výsadba bude konzultována s Odborem 

životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš. 

 Realizace projektu Pingpongový stůl v parku U Zahrádkářské kolonie lze začít na jaře 

2022. Pingpongový stůl bude umístěn na místě dřevěného prvku lochneska. 

 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, zastupitelka Tůmová, vedoucí OŽPD Borský 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí výsledky hlasování k jednotlivým návrhům k zařazení do 

Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022, 

2. schvaluje:  
a) realizaci projektu Výsadba 50 nových keřů u předzahrádek panelových domů v 

ulici K Lukám a V Rohu. Výsadba bude konzultována s Odborem životního prostředí a 

dopravy ÚMČ Praha-Libuš, 

           b) realizaci projektu Pingpongový stůl v parku U Zahrádkářské kolonie. 

           Pingpongový stůl bude umístěn na místě dřevěného prvku lochneska, 

c) realizaci 1. etapy projektu Volnočasový přírodní prostor – vybudování laviček, 

lavice se stolem, výsadba stromů, keřů, překážky pro psy, koš. 

3. pověřuje ÚMČ Praha-Libuš o zajištění cenových nabídek na výstavbu volejbalového 

hřiště (povrch antuka, umělá tráva) v rámci projektu Volnočasový přírodní prostor – 

2. etapa. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 10/2022. 

 

 

 

 

 



 Zastupitelstvo 5. 4. 2022 

 - 4 - 

K bodu 4 – Dodatky ke zřizovacím listinám pro JSDH Libuš a JSDH Písnice 

(TISK Z 011) 

 
ZMČ jsou předkládány Dodatky ke zřizovacím listinám obou Jednotek sboru dobrovolných  

hasičů, kde se nahrazuje příloha č. 1 - Inventární seznam majetku o aktuální seznam 

majetku k datu 31.12.2021.  

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelka Tůmová. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje  Dodatky ke zřizovacím listinám Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libuš 

a Písnice,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 

Pro:  12 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec, Tůmová, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitelka: Jungwiertová) 

a bylo přijato usnesení č. 11/2022 

 

 

K bodu 5 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

zřízených Městskou částí Praha-Libuš (TISK Z 012) 

 
Dle platných zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených MČ je potřebné 

každoročně aktualizovat stav svěřeného majetku  formou Dodatku ke zřizovací listině o 

aktuální seznam majetku k datu 31.12.2021. Návrhy Dodatků jsou v příloze včetně 

inventurních soupisů majetku. 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Kadlec, tajemník Sochůrek, vedoucí OSMI Pichová. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Městská část Praha-Libuš, 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
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Hlasováno: 

Pro: 11 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec, Novotný) 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (zastupitelky: Tůmová, Jungwiertová) 

a bylo přijato usnesení č. 12/2022. 

 

 

 

K bodu 6 – Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

na pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice (TISK Z 013) 
 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 7. 1. 2022 návrh na pořízení změny územního plánu 

na pozemku parc.č. 835/132 v k.ú. Písnice.  

 

Navrhovaná změna: 

 

Navrhujeme změnu způsobu využití u části pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice ze 

stávající OP/OVC nově na OB-C. 

 

Pozemek parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice je nyní veden částečně ve způsobu využití OB-C, kdy 

na této části pozemku je plánována výstavba 9 rodinných domů a částečně ve způsobu využití 

OP/OV-C, kdy na této části pozemku jsou plánované zahrádky a zeleň ke každému domu. 

 

S ohledem na stávající způsob využití části pozemku pro budoucí zahrádky OP/OV-C není 

možné fakticky tyto budoucí zahrádky oddělit tak, aby vznikly samostatné pozemky zahrádek 

k jednotlivým rodinným domům a současně není možné takové zahrádky ani oplotit. 

 

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu způsobu využití tak, aby celý pozemek parc. č. 

835/132 v k .ú. Písnice byl veden ve způsobu využití OB-C. 

 

Požadovaná změna způsobu využití u části pozemku z OP/OV-C na OB/C odpovídá i 

skutečnému okolí, kdy všechny sousední pozemky západním směrem, tj. parc. č. 835/7, 

835/2, 835/3, 835/4, 835/35 všechny v k.ú. Písnice atd. mají oplocení umístěné průběžně tak, 

jak vede vlastnická hranice pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice (a nikoli tak, jak 

odpovídá způsobu využití těchto pozemků). 

 

Při ponechání stávající situace způsobu využití nebude možné pozemek parc. č. 835/132 

v k.ú. Písnice rozdělit na jednotlivé zahrádky k jednotlivým domům a nebude možné takové 

zahrádky oplotit a tedy nebude možné zachovat pokračující linii oplocení a zahrad v dané 

lokalitě a stav po výstavbě nebude zapadat do reálného okolí v dané oblasti. 

 

Důvodem navrhované změny ÚP je požadavek vyplývající z reálného uspořádání dané 

lokality – tj. možnost oplocení pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice (jednotlivých 

v budoucnu vzniklých zahrádek u budoucích domů) jako pokračování stávajícího oplocení 

sousedních pozemků, tj. vedení oplocení zahrádek po vlastnické hranici pozemků parc.č. 

835/132 a 835/16, oba v k.ú. Písnice a s tím související možnost rozdělení části pozemku 

parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice na zahrádky k zamyšlením rodinným domům a jejich oplocení. 
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Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 14.1.2022  

 

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

835/132 v k.ú. Písnice 

 

Žadatel (investor): BRETTON s.r.o., IČO: 4527149, Bělčická 2841/13,141 00 Praha 4 

 

Usnesení: Komise nesouhlasí se změnou územního plánu do doby vyřešení celého území v 

návaznosti na výstavbu metra trasy D1-Depo Písnice a doporučuje se obrátit na MHMP OÚR 

s žádostí o závazné stanovisko k oplocení pozemků. 

 

Hlasování: 7-0-0 

 

Stanovisko RMČ Praha-Libuš ze dne 21.2.2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti BRETTON s.r.o., IČO: 4527149, 

Bělčická 2841/13,141 00 Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy 

zkráceným postupem na pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice z OP/OVC na OB-C.  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka předložením žádosti k projednání na 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 

Hlasování: 4-0-1 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil místostarosta Macháček. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Tůmová, Macháček. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti BRETTON s.r.o., IČO: 4527149, Bělčická 

2841/13,141 00 Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem 

na pozemku parc. č. 835/132 v k.ú. Písnice z OP/OVC na OB-C.  

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 13/2022. 
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K bodu  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, 189/2, 189/3, 

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

(TISK Z 014)  

 
Rada MČ Praha-Libuš svým usnesením č. 11/2022 ze dne 31.1.2022 odsouhlasila podání 

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, 189/2, 189/3, 670/5, 670/7 a  816/1 všechny v k. ú. Písnice do správy MČ Praha-Libuš. 

 

Jedná se o následující vytipované pozemky, na kterých se ve většině případů nachází 

komunikace ve správě MČ a na kterých MČ provádí údržbu: 

- k.ú. Libuš  - parc.č. 1123/58 a 1123/140 – pozemky se nachází při komunikaci 

Zbudovská (MČ provádí ZÚ a letní úklid komunikace) 

- k.ú. Libuš  - parc.č. 1126/3 – pozemek se nachází v areálu ZŠ Meteorologická (není 

veřejné prostranství) 

- k.ú. Libuš  - parc.č. 402/28 – pozemek se nachází pod komunikací Jistebnická (MČ 

provádí údržbu) 

- k.ú. Libuš  - parc.č. 868/6 a 1159/6 – pozemky se nachází pod komunikací Na Šejdru 

- k.ú. Libuš - parc.č. 843/6, 843/11, 843/17, 843/20 a 844/4 v k. ú. Libuš – pozemky pod 

komunikací Skalská ke křižovatce s komunikací Na Šejdru a pod schody spojující ul. 

Skalskou a Na Šejdru 

- k.ú. Písnice – parc.č. 816/1 - pozemek se nachází pod komunikací K Pomníku 

(komunikace po rekonstrukci) 

- k.ú. Písnice – parc.č. 189/1, 189/2, 189/3 - pozemky se nachází pod komunikací 

Klenovická (vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikace) 

- k.ú. Písnice – parc.č. 162/1 a 162/2 - pozemky se nachází pod komunikací Modravská 

(vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikace) 

- k.ú. Písnice – parc.č. 670/5 a 670/7 - pozemky se nachází pod komunikací V Zákopech 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil místostarosta Frank. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Frank, Tůmová, pan starosta; vedoucí OSMI Pichová. 

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání 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, 189/2, 189/3, 670/5, 670/7 a  816/1 všechny v k. 

ú. Písnice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o svěření pozemků do správy 

MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 14/2022. 

 

 

K bodu  8 – Stanovisko k projednání svěření pozemků parc. č. 857/4, 866/6, 

888/3, 888/5 a 1057/4  všechny v k. ú. Libuš do svěřené správy MČ Praha-

Libuš (TISK Z 015)  

 
HMP na základě Usnesení Rady HMP č. 496 ze dne 14. 3. 2022 získalo směnnou smlouvou 

do vlastnictví v rámci akce „Tramvajová trať Modřany-Libuš a výstavba budoucí stanice 

Libuš trasy metra I. D“ pozemky parc. č. 857/4, 866/6, 888/3, 888/5 a 1057/4 všechny v k. ú. 

Libuš.  

Pozemky parc.č. 857/4 a 866/6 oba v k.ú. Libuš se nachází u areálu ZŠ Meteorologická. 

Pozemky parc.č. 888/3, 888/5 a 1057/4 všechny v k.ú. Libuš jsou součástí parku U 

Zahrádkářské kolonie. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil místostarosta Frank. 

Nikdo další se ke slovu nepřihlásil a tak pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a 

požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti na HMP o svěření pozemků parc. č. 857/4, 866/6, 888/3, 

888/5 a 1057/4 všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy do 

svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje pana místostarostu Martina Franka odesláním žádosti o svěření pozemků do 

správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
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Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 15/2022. 

 

 

K bodu  9 - Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021 (TISK 

Z 016)  

 
Veřejné fórum 2021  

22. září 2021 se v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 konalo 

Veřejné fórum 2021 – 10 priorit Libuše a Písnice. Občané diskutovali o problémech, 

námětech, prioritách, které spatřují jako důležité a požadují jejich řešení. Z mnoha 

námětů bylo společnou diskuzí vybráno čtrnáct priorit. 

Priority formulované na fóru se poté staly základem pro sestavení veřejné ankety. 

Otevřel se tak prostor všem občanům k posouzení předložených priorit. Anketa 

probíhala od 1. listopadu do 30. listopadu 2021. Pro hlasování byla anketa v elektronické 

a papírové formě. Občané mohli upřednostnit (plusové hlasy), nebo naopak upozadit 

(mínusové hlasy) některý z priorit. Občané měli k dispozici celkem 6 hlasů, které mohli 

libovolně použít (upřednostnit či upozadit některou z priorit). V anketě bylo odevzdáno 

celkem 330 dotazníků. 

Na základě celkového vyhodnocení výsledků Veřejného fóra a následné ověřovací ankety je 

stanoveno 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021: 

 

 

Zachování plochy Park Na Jezerách (vznik parku) (159 hlasů) 

Novou bytovou výstavbu podmínit občanskou vybaveností (151 hlasů) 

Postavit obchvat staré Písnice (130 hlasů) 

Zřídit prostory pro zdravotnictví (125 hlasů) 

Vznik zelených koridorů pro chodce mezi sousedními obcemi (123 hlasů) 

Konání občasných trhů (118 hlasů) 

Vytvoření centra městské části a služeb na Libuši (105 hlasů) 

Zřízení volnočasových ploch pro starší děti a dospělé (96 hlasů) 

Oprava chodníků na celé městské části (86 hlasů) 

Opravit kanalizační poklopy na Libušské ulici na Libuši (85 hlasů) 
 

Zbylé 4 priority, které byly formulovány na fóru, a bylo o nich hlasováno v anketě: 

 

Zvýšit standart výuky na obou základních školách na nadstandartní úroveň (84 hlasů) 

Zrevitalizovat hřiště na sídlišti Písnice (pyramida) (74 hlasů) 

Zvýšit dohled městské policie při realizaci ohňostrojů (54 hlasů) 
Lokalita Na Jezerách – při výstavbě domů, školy – vytvořit přirozené místo pro setkávání, 
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kvalitní veřejný prostor (35 hlasů) 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé: Jungwiertová, Kadlec, pan starosta. 

 

Zastupitel Kadlec přednesl návrh na doplnění bodu číslo 2 usnesení: 

„ 2. ukládá starostovi, aby informoval ZMČ na posledním jednání Zastupitelstva volebního 

období 2018 - 2022  o stavu realizace všech priorit vzešlých z 10 P Libuše a Písnice 2021“. 

 

Hlasování o návrhu pana Kadlece doplnění bodu č. 2. 

Hlasováno: 6-0-7 a nebylo schváleno. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí priority vzešlé z Veřejného fóra  - 10 priorit Libuše a Písnice pro rok 2021 a 

výsledky ověřovací ankety. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0 

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

a bylo přijato usnesení č. 16/2022. 

 

Připojen zastupitel Štancl – 19.45 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

 

K bodu  10 - 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 (TISK 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 byly schváleny Zastupitelstvem 

hl.m. Prahy  usnesením č. 32/73 ze dne 16.12.2021.  

Ke vzniku „Zásad“ došlo z důvodu potřeby stabilizace způsobu projednávání akcí v oblasti 

dopravy na území hl. m. Prahy. 

Pro platnost „Zásad“ je nezbytné jejich schválení Zastupitelstvem městské části. V opačném 

případě nebudou „Zásady“ ve vztahu k městské části platné a závazné. 

Se „Zásadami“ souhlasila Rada MČ Praha-Libuš v usnesení č. 25/2022 ze dne 21.2.2022. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček. 
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Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Jungwiertová, pan starosta. 

 

Příchod zastupitelka Adámková – 19.50 hodin – počet 15. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje 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, 

2. jmenuje v souladu s ustanovením čl. I. bodu 6 Zásad pro koordinaci pověřeným 

zástupcem městské části Praha-Libuš Ing. Pavla Macháčka, místostarostu pro oblast 

dopravy.  

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Štancl) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 17/2022. 

 

 

K bodu  11 - Souhlas s Roční účetní závěrkou MČ Praha-Libuš za rok 2021 

(TISK Z 018) 

 
Podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek se tato vyhláška vztahuje na Městskou část 

Praha-Libuš, která se řídí jejími ustanoveními. V rámci schvalování účetní závěrky se městská 

část Praha-Libuš současně řídí ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Schválená účetní závěrka MČ musí být předložena HMP dle metodického pokynu 

ke schvalování účetních závěrek do 25. 5. následujícího kalendářního roku.          

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček.  

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Macháček. 

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje  Roční účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2021, jejíž přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 6 (zastupitelé: Adámková, Jungwiertová, Novotný, Tůmová, Kadlec, Štancl) 

a bylo přijato usnesení č. 18/2022. 

 

 

K bodu  12 - Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 

2/2022 , rozpočtové opatření č. 2/2022 (TISK Z 019) 

 
ZMČ je předkládán ke schválení návrh úpravy rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 

č.2/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 2/2022. Toto rozpočtové opatření se týká 

humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům. Od 04. 04. 2022 bude v ZŠ Meteorologická 

zahájena činnost dvou adaptačních skupin pro ukrajinské děti navštěvující I. a II stupeň 

základní školy. V objektu Na Okruhu 395/1 bude MŠ Mezi Domy (mimo stávajících prostor 2 

tříd) od 04. 04. 2022 zřízena adaptační skupina pro děti do 6-ti let. 

V příloze jsou vyčísleny předpokládané náklady na období od 01. 04. 2022 do 31. 08. 2022. 

Předpokládané náklady pro ZŠ Meteorologická činí 1.493.000,-- Kč a pro MŠ Mezi Domy 

činí 686.000,-- Kč: 

 

ZŠ Meteorologická - 2 adaptační skupiny - od 01. 04. 2022 do 31. 08. 2022 

mzdy   867 000,00 

vybavení 2 tříd - PC, promítačka, příslušenství 100 000,00 

doplnění vybavení - nové tabule  211 000,00 

výuka ČJ v půlených skupinách 100 000,00 

obědy  180 000,00 

provozní náklady např. kopírování 35 000,00 

příspěvek školné + družina 0,00 

celkem na 5 měsíců 1 493 000,00 

 

MŠ Mezi Domy - 1 adaptační skupina – od 01. 04. 2022  
do 31. 08. 2022 

mzdy  417 500,00 

vybavení 1 třídy 102 000,00 

provozní náklady  22 500,00 

stravné  124 000,00 

 vybavení IT technika                   20 000,00 

celkem na 5 měsíců 686 000,00 

 

 

Tyto finanční prostředky budou příspěvkovým organizacím poukázány formou navýšení 

provozního příspěvku na rok 2022 a budou podléhat vyúčtování. 
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 Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předložena změna rozpočtu reagující 

na usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 75/2022 ze dne 25. 3. 2022 k zajištění 

vzdělávání dětí postižených válkou na Ukrajině. 

 Běžným jevem je, že jedna ukrajinská rodina přijíždí se 3-5 dětmi v předškolním 

a školním věku.  

 Dle aktuálních dat ke dni 24. 3. 2022 je na MČ Praha-Libuš nahlášeno celkem 22 dětí 

ve věku MŠ a 62 dětí ve věku ZŠ, celkem tedy 84 dětí k zajištění celodenní náplně tak, 

aby si mohli rodiče hledat zaměstnání. ¨ 

 Ne všichni se nyní hlásí k nástupu do mateřských a základních škol. 

 K prudšímu nárůstu čerpání jakýchkoli připravených kapacit pro vzdělávání těchto 

dětí může dojít velice rychle.     

 Po uplynutí 90 dnů platnosti víza „strpění“ na území ČR mají dle současné legislativy 

rodiče těchto dětí povinnost je zapsat k povinnému předškolnímu vzdělávání 

a k povinné školní docházce a ředitel/ka školy jsou povinni tyto děti přijmout, jestliže 

jim to umožní celková kapacita školy. Kapacitu školy, případně umístění dětí 

s nahlášeným pobytem na MČ Praha-Libuš zajišťuje obec – MČ Praha-Libuš 

ve spolupráci s hl. m. Prahou. 

 

Rozpočet může být po jeho schválení změněn podle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Změna rozpočtu 

se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti 

a uskutečňují se povinně. Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově 

nezajištěného výdaje. Schválená rozpočtová opatření se zveřejňují podle § 11 odst. 4 

zmíněného zákona. Podle ustanovení § 94 odst. 2 písmena h) Zákona č. 131/2000 Sb. o 

hlavním městě Praze je Radě městské části Praha-Libuš vyhrazeno provádět rozpočtová 

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

usnesení č. 2/2022 ze dne 11. 1. 2022. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček.  

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Kadlec, Macháček, Jungwiertová, Adámková; tajemník Sochůrek. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 2/2022 provedenou rozpočtovým 

opatřením č. 2/2022, dle přílohy č. 1 která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



 Zastupitelstvo 5. 4. 2022 

 - 14 - 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Štancl) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 19/2022. 

 

 

K bodu 13 - Úprava výše odměny za výkon funkce neuvolněné 

místostarostky (TISK Z 020) 

 
V souvislosti s válkou na Ukrajině a nárůstem počtu uprchlíků v MČ Praha-Libuš je nezbytné 

zajistit celou řadu prací na řešení této problematiky. Pan starosta jako jediný uvolněný člen 

zastupitelstva již nemá pracovní kapacitu se plně věnovat této složité záležitosti. Z tohoto 

důvodu je Vám předkládán návrh na úpravu stávající výše odměny neuvolněné místostarostce 

Ing. Lence Koudelkové z 50% na 100% ve stanoveném aktuálním nařízení vlády.  Ing. 

Koudelková by se komplexně věnovala i nadále řešení této otázky, jak od 1. března zahájila: 

Konzultace s imigračním oddělením PČR, ČČK, VZP.  

Spoluorganizace sbírek 

Příprava adaptačních tříd pro děti uprchlíků (prostory po Gap v ZŠ) + adaptační skupina věku 

MŠ (Klub Junior) 

Kontaktování, pohovory, výběr pedagogů + asistentů ped. z řad ukrajinských pracovníků 

Řešení finančních nákladů – mzdy, vybavení prostor, stravování, učební pomůcky aj. 

Pravidelné videokonference školství k tomuto tématu s HMP 

Konzultace s odborem sociálním HMP 

Spoluorganizace sousedského setkání 

Koordinace nabídek volnočasových aktivit pro děti, pro maminky 

Příprava oddělených zápisů do ZŠ a MŠ na nový školní rok 

Příprava letních provozů pro ukrajinské děti – prostory, financování, další 

Příprava kurikula na školní rok 2022/23 ve spolupráci s řediteli škol 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: pan starosta, Tůmová, Adámková, Koudelková, Jungwiertová, Novotný. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
stanovuje v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněné 

místostarostce městské části Praha-Libuš Ing. Lence Koudelkové s účinností od 5. 4. 2022 

v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády.  
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Hlasováno: 

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

Kendíková, Kadlec, Adámková)  

Proti: 0 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Tůmová, Jungwiertová, Novotný, Štancl, Koudelková) 

a bylo přijato usnesení č. 20/2022. 

 

 

K bodu 14 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2022, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš (TISK 

Z 021) 

 
Úpravy rozpočtu v roce 2022 byly provedeny ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle 

časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve 

finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, 

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Na základě zplnomocnění 

Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš, usnesením č. 2/2022 ze dne 11. 1. 2022. Rada 

městské části Praha-Libuš schválila úpravu rozpočtu č.1/2022  v období od 12. 1. 2022 do 14. 

3. 2022, provedenou rozpočtovým opatřením č. 1/2022. Finanční výbor tuto změnu rozpočtu 

projednal na svém zasedání dne 28. 3. 2022. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Macháček, Kadlec, Tůmová. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 54/2022 ze dne 14. 3. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 1/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č.1/2022,  

Změny rozpočtu v roce 2022 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění 

Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Štancl) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 21/2022. 
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K bodu 15 - Změna názvu ZŠ s RVJ, návrh Dodatku č. 10 ke Zřizovací 

listině (TISK Z 022) 

 

 Zastupitelstvu městské části je předkládán návrh na změnu názvu ZŠ s rozšířenou 

výukou jazyků na ZŠ Písnice na základě žádosti paní ředitelky Mgr. Blanky Chýlové 

podpořené anketou ke změně názvu školy.   

 Náklady na straně příspěvkové organizace jsou odhadovány v úrovni změny razítek, 

šablon dokumentů, tiskopisů a oznámení změn všem institucím a partnerům 

na cca 15.000 Kč (zápisu změny do živnostenského rejstříku u hostinské činnosti 

školní jídelny po externí strávníky ředitelkou školy, dále cedule, kolky, razítka, 

tiskopisy aj.) a tyto si uhradí příspěvková organizace ze svého rozpočtu. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představila místostarostka Koudelková. 

 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: Jungwiertová, Koudelková, Adámková, Tůmová, Kadlec, pan starosta; referent 

OSŠ Fruncová.  

 

Zastupitelka Tůmová přednesla návrh na doplnění 6. bodu usnesení: 

„6. konstatuje, že program rozšířené výuky cizích jazyků je nadále prioritou zřizovatele“ 

 

Hlasování o návrhu paní Tůmové doplnění 6. bodu usnesení. 

Hlasováno: 6-6-3 a nebylo schváleno. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí žádost zřízené příspěvkové organizace - ZŠ s rozšířenou výukou 

jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, o změnu svého názvu na Základní 

školu Písnice,  

2. bere na vědomí výsledek ankety o změně názvu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 

L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, pořádané ÚMČ Praha-Libuš a vedením ZŠ 

s RVJ v poměru, ve které se více než ¾ žáků, rodičů a zaměstnanců školy vyjádřilo 

pro změnu názvu školy, 

3. schvaluje změnu názvu zřízené příspěvkové organizace - Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, na název 

„Základní škola Písnice“, 

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině v Základní škole s rozšířenou 

výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 60437936, kterým se mění 

název školy na „Základní škola Písnice“, a je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

5. pověřuje místostarostku Ing. Lenku Koudelkovou podpisem Dodatku č. 10 ke Zřizovací 

listině Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – 

Písnice. 
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Hlasováno: 

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

Řezanka, Kendíková, Kadlec, Adámková) 

Proti: 1 (zastupitel: Štancl)  

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

a bylo přijato usnesení č. 22/2022. 

 

 

K bodu 16 - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015044023 s 

Mateřskou školou Mezi Domy, příspěvkovou organizací (TISK Z 025) 

 
Předkládáme Zastupitelstvu MČ ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 

2015044023, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky prostor v Klubu Junior na adrese Na 

Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice pro MŠ  Mezi Domy, které je zřizovatel. Prostory 

MŠ využije pro adaptační skupinu vzdělávání dětí předškolního věku zasažených válečným 

konfliktem na Ukrajině na základě usnesení RMČ č.63/2022 ze dne 14. 3. 2022 a č. 77/2022 

ze dne 4. 4. 2022  

 

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MČ od 17. 3. 2022 do 

4. 4. 2022 bez podání námitek. 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelky: Tůmová, Koudelková. 

 

Zastupitel Štancl odpojen z on-line přenosu - 21.30 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015044023 s příspěvkovou 

organizací Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – 

Písnice, IČO: 60437944 za účelem užívání učebny, výdejny jídla, sociálního zařízení a 

chodby, v přízemí objektu Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice (Klub Junior), 

pro adaptační skupinu pro předškolní vzdělávání dětí zasažených válečným konfliktem 

na Ukrajině,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který tvoří nedílnou 

součást tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 14 (zastupitelé: pan starosta, Macháček, Loukota, Frank, Koudelková, Korbel, 

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 23/2022. 
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K bodu 17 - Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš za rok 2021 (TISK Z 023)  

 

Finanční výbor Zastupitelstva městské části (dále jen FV ZMČ) je zřízen v souladu se 

zákonem číslo 131/2000 Sb. § 100 odstavec 2, o hlavním městě Praze ve znění pozdějších 

předpisů. Činnost FV ZMČ je stanovena schváleným Jednacím řádem výborů 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš usnesením č. 4/2011 ze dne 27. 1. 2011. Na základě čl. 2 

odst. 4; “ […] výbory pravidelně jednou za rok předkládají zastupitelstvu zprávu o své 

činnosti.“ je předložena výroční zpráva FV ZMČ. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál okomentoval předseda Finančního výboru Kadlec.  

 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Tůmová, tajemník Sochůrek. 

 

Odchod z jednacího sálu zastupitel Frank – 21.45 hodin – počet zastupitelů 13 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš za rok 2021. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 24/2022. 

 

 

K bodu 18 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 15. 12. 2021 

do 14. 3. 2022 (TISK Z 024) 
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 15. 12. 

2021 do 14. 3. 2022. Rada se v tomto období sešla 12 x. 
 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se nikdo nezúčastnil.  

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 15. 12. 2021 do 14. 3. 

2022. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 25/2022. 

 

 

K bodu 19 – Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: 

zastupitelé: Macháček, Koudelková, Tůmová, Kadlec, Adámková, Jungwiertová, Černá 

vedoucí OŽPD Borský 

 

 

K bodu 20 – Závěr 

 
Ve 22:10 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 

 

 


