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Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení 

programu. 
 

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva. Zasedání je rozděleno do 2 dnů – 27. a 28. 6. 

2022. 

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

v tento čas bylo přítomno 11 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

On-line zastupitelé: Černá 

 

Omluveni zastupitelé: Štajner, Novotný, Štancl; pozdější příchod zastupitelé: Adámková, 

Řezanka, Radová. 

 

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

Hlasováno: 11-0-0 

 

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

projevili souhlas.  

Hlasováno: 11-0-0  

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Zastupitelka Tůmová navrhla rozšíření programu, a sice předřadit jako bod č. 1 – Interpelace 

občanů, který by pokračoval rovněž následující den jednání od 18.00 hodin. 

Hlasováno: 11-0-0 a návrh byl přijat. 

 

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

upraveném programu. 

 

1. Interpelace občanů 

2. Prodej pozemků Bytovému družstvu Libuš - pevně zařazený 1. bod jednání v pondělí 27. 6. 

3. Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území HMP – pevně zařazený 2. bod jednání 

v pondělí 27. 6.  

4. Připomínky k Metropolitnímu plánu - pevně zařazený 3. bod jednání v pondělí 27. 6. 

5. Schválení závěrečného účtu o hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2021 

6. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění  

7. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 5/2022, č.7/2002, rozpočtové 

opatření č. 11/2022, č. 17/2022  

8. Uzavření Veřejnoprávních smluv na dotaci v Dotačním programu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 

9. Vyhlášení Participativního rozpočtu na rok 2023 

10. Informace Participativní rozpočet 2022 

11. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026 

12. Převod členství v Bytovém družstvu Libuš 
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13. Zpráva o činnosti Rady 

14. Různé 

15. Závěr 

 

Hlasováno: 11-0-0 a program byl schválen. 

 

 

K bodu 1 – Interpelace občanů 
 

Diskuze se zúčastnili:  

přítomná občanka Rydvalová,  pan starosta 

 

Příchod zastupitelka Radová – 18.12 hodin – počet zastupitelů 12. 

Příchod zastupitelka Adámková – 18.20 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

 

K bodu 2 - Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků Bytovému 

družstvu Libuš (TISK Z 026) 
 

Viz. Důvodová zpráva - ODŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU A UZAVŘENÍ NOVÉ KUPNÍ 

SMLOUVY včetně příloh. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

pan starosta, předseda BD Kozák, občan Melichar; zastupitelé: Adámková Tůmová, 

Macháček, Radová; Mgr. Brejl. 

 

Příchod zastupitel Řezanka – 18.45 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 kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 8/1 o výměře 1699 m
2 

, 

parc. č. 10/1 o výměře 343 m
2
 definovaného geometrickým plánem č. 1655-22/2016, 

parc. č. 12 o výměře 1127 m
2
 definovaného geometrickým plánem  č. 1666-108/2016, 

všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, a to Bytovému družstvu Libuš, se sídlem Libušská 

7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26452677 za kupní cenu ve výši 16.194.000,- Kč, 

stanovenou na základě znaleckých posudků Ing. Jana Fujáčka z listopadu 2020, tj. 

znaleckého posudku č. 135/3605/20 a číslo 136/3606/20, 

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

součástí tohoto usnesení a zajištění podání návrhu k příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová, Adámková, Radová, Jungwiertová) 
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a bylo přijato usnesení č. 26/2022. 

 

 

K bodu 3 – Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území HMP (TISK 

Z 027) 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

- 

Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 

 

1. Usnesení zastupitelstva hlavního Města Prahy 

Hlavní město Praha (dále jen („HMP“) prostřednictvím zastupitelstva HMP usnesením ze dne 27. 1. 

2022 schválilo materiál označený pod číslem Z-9930 (dále jen „Usnesení“), a to Metodiku spoluúčasti 

investorů na rozvoji území hl. m. Prahy (dále jen „Metodika“). Metodika byla předtím přijata i ze 

strany rady HMP, a to dne 17. 1. 2022. 

 

Metodika je materiálem, který vznikl v úzké spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, územní plán a 

památkovou péči ZHMP, Institutem plánování a rozvoje HMP, odborem územního rozvoje Magistrátu 

HMP, Svazem městských částí HMP i právníky a ekonomy a byl široce konzultován a projednáván 

společně se zástupci městských částí i zástupci investorů, developerů a Asociací developerů. 

 

Metodika pak obsahuje samotný popis metodických postupů, jejími součástmi jsou rozsáhlé právní 

analýzy, které se dotýkají problematiky, ale i souhrn postupů vůči developerům a investorům v podobě 

prezentace pro případ nenárokových změn územních plánů, které požaduje provést investor za účelem 

provedení developerského projektu. 

 

Usnesení pak obsahuje doporučení, zejména pak HMP doporučuje: 

a) investorům, developerům, vlastníkům pozemků a všem zúčastněným subjektům při jednání o 

investičních záměrech vyžadujících změnu územního plánu postupovat podle Metodiky 

spoluúčasti investorů na rozvoji území,  

b) městským částem HMP, které nemají dosud schválena žádná pravidla pro spolupráci městské 

části a investorů či žádný obdobný materiál, na základě tohoto usnesení projednat a převzít 

Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území, včetně jejích příloh, a implementovat tento 

materiál Magistrátu HMP do praxe, 

c) městským částem HMP, které již mají schválena pravidla pro spolupráci městské části a 

investorů či jiný obdobný materiál, uvést na základě Usnesení materiál městské části do 

souladu s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území, a implementovat po projednání v 

orgánech MČ tento materiál Magistrátu, 

d) z důvodu transparentnosti a souměřitelnosti sousedících území, i z důvodu stávající praxe na 

většině městských částí, postupovat v rámci jednání o dobrovolné dohodě nad investičním 

záměrem nevyžadujícím změnu územního plánu dle postupu uvedeného v příloze č. 9 

Usnesení, a to v případě, že orgány městské části rozhodnou o aplikaci Metodiky v tomto 

rozsahu. 

 

 

2. Důvody přijetí Metodiky na straně HMP 

Usnesení k Metodice uvádí tyto klíčové skutečnosti: 

a) důvodem zpracování, schválení a implementace Metodiky je primárně podpora bydlení, 

rozvoje města a městských čtvrtí, snížení cen bytů, předvídatelné a transparentní chování 

veřejného sektoru, vyvážené spolupodílení se na zvýšených nákladech obce při změnách 

územního plánu, objektivizace a porovnatelnost přiměřenosti jednotlivých dohod v různých 
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lokalitách a náhrada nevyváženého daňového systému, resp. snaha narovnat stávající 

nevhodně nastavené prostředí, 

b) hlavním cílem Metodiky je objektivní formou zajistit férový a přiměřený podíl investora na 

rozvoji území v těch případech, kdy žádá o nenárokovou změnu územního plánu, jež zvyšuje 

hodnotu jeho pozemků, přičemž základním principem tohoto materiálu je zabezpečení přímé 

vazby a návratnosti plnění zpět do daného území nebo lokality. 

Další důvody a cíle přijetí Metodiky jsou následující: 

a) koordinace a jednotný postup všech městských částí a HMP vůči investorům (developerům), 

jednotná pravidla a jednotný mechanismus určení výše příspěvku (kontribuce) investorů, 

b) podpora městských částí, které mohou metodiku bez dalšího akceptovat a využívat, 

c) transparentnost a předvídatelnost v postupu HMP a městských částí. 

d) podklad pro přístup HMP k dohodám v území a jeho využití, 

e) stanovení doporučené spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech městské části na veřejné 

infrastruktuře a řešení jejích deficitů, a součinnost městské části s investorem, včetně 

stanovení podílu investorů za účelem rozvoje dotčených území (kontribuce), 

f) jednotný způsob zisku finančních prostředků od investorů, 

g) zabezpečení přímé vazby a návratnosti kontribuce zpět do daného území nebo lokality. 

 

3. Obsah Metodiky 

Metodika je komplexním materiálem pro postup městských částí a HMP a dalších zúčastněných 

subjektů. 

 

Metodika obsahuje právní analýzy, které potvrzují možnost postupu a použití Metodiky. Metodika 

obsahuje i vzorovou smluvní dokumentaci pro spolupráci s developery. Metodika stanovuje pravidla a 

postupy, rozsah spolupráce městských částí s HMP, způsob stanovení příspěvku investora a jeho výši, 

a to v případě nenárokových změn územního plánu, a to v závislosti na velikosti plochy, které se 

změna týká. 

 

Metodika stanovuje pravidla a doporučení v následujících oblastech: 

a) způsob jednání s investory a stanovení pravidel vyjednávání s investory, 

b) stanovení minimálně výše (finančních) příspěvků (kontribuce), 

c) stanovení započitatelných a nezapočitatelných plnění investorů do kontribuce, 

d) stanovení pravidel uzavírání smluv a zajištění plnění povinností investorů z takto uzavřených 

smluv, 

e) stanovení pravidel splatnosti a rozložení podmínek plnění v čase dle stanovených milníků, 

f) rozdělení kompetencí mezi městské části a HMP. 

Příspěvek či kontribuce investora je pojmem, který je Metodikou definován jako (finanční či jiný) 

příspěvek investora (developera), jehož výše a způsob určení je stanovena Metodikou, a to ve vazbě na 

nenárokové změny územního plánu. 

 

Kontribuce nelze právně vymáhat bez uzavření smlouvy mezi investorem (developerem) a městskou 

částí, resp. HMP. Na kontribuci není právní nárok. Situace se změní v okamžiku, kdy dojde k uzavření 

smlouvy mezi městskou částí, resp. HMP a developerem a kde již budou stanovena vzájemná práva a 

povinnosti smluvních stran včetně stanovení způsobu a výše kontribuce, která by měla dle pravidel 

Metodiky směřovat primárně k rozvoji či podpoře rozvoje území či lokality, která je cílem investorské 

činnosti. 

 

Požadavek městské části na úhradu kontribuce není požadavkem obecně zakázaným, jde o požadavek 

přípustný, a to i v případě, kdy se městská část současně zaváže k poskytnutí určité součinnosti či 

plnění. 
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1. Závaznost Metodiky  

Samotná Metodika je po jejím přijetí ze strany zastupitelstva HMP závazná, avšak pouze pro HMP. 

Nikoliv pro městské části. Zastupitelstvo HMP však v rámci Usnesení doporučilo Metodiku, tam, kde 

městské části nemají obdobný metodický postup či pravidla přijaty, Metodiku akceptovat. 

 

Vůči městským částem jde o doporučující akt. Je na každé městské části, jak se rozhodne doporučení 

využít. Metodika se pro městkou část stane závaznou od okamžiku, kdy ji městská část přijme 

prostřednictvím vlastních orgánů. HMP nemá přímé nástroje, jak u městských částí vynucovat přijetí 

metodiky. 

 

Metodika je koncipována jako doporučující. Metodika proto neobsahuje mechanismy či sankce za její 

nedodržení. Pokud by však městská část postupovala v rozporu s Metodikou, má HMP k dispozici 

nepřímé nástroje či mechanismy, které HMP umožní dodržení určitých pravidel Metodiky nepřímo 

vynucovat. Takové vynucení, pokud bude vůbec ze strany HMP provedeno, může být faktické a 

nepřímé, a to například prostřednictvím práv, která jsou dána HMP v rámci stavebního zákona z 

hlediska územního či stavebního řízení, z hlediska schvalování územního plánu, z hlediska 

projednávání majetkových dispozici dle pravidel Statutu, atp. 

 

V případech, kdy dojde k odsouhlasení Metodiky i na úrovni městské části, je městská část povinna 

Metodiku dodržovat. Odchýlení či výjimky, resp. zrušení použití Metodiky by měl pak odsouhlasit 

shodný orgán, který Metodiku na úrovni městské části přijal, tedy zastupitelstvo městské části. Takové 

odchýlení by mělo být řádně odůvodněno tak, aby byl postup městské části pochopitelný, 

přezkoumatelný a srozumitelný i pro HMP. 

 

HMP ani městské části nemají přímé právní nástroje, jak vynutit přijetí Metodiky i ze strany 

developerů. Smlouva mezi investorem a městkou částí, za případné účasti HMP je soukromoprávního 

charakteru. To znamená, že se její uzavření odvíjí čistě od dohody a svobodné vůle stran. Smlouva 

není uzavírána za městkou část či HMP při výkonu veřejné moci. 

 

Ačkoliv je smlouva mezi investorem (developerem) a městkou částí soukromoprávního charakteru, má 

městská část povinnost při jejím uzavírání postupovat v souladu s dalšími právními předpisy, a to 

zejména se zohledněním pravidel zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

 

Povinnosti bude a může městská část prostřednictvím uzavřených smluv přejímat pouze ve vztahu k 

výkonu samostatné působnosti a na činnost, která není výkonem veřejné správy – moci. Obsah 

smlouvy je třeba stanovit vždy pečlivě, s ohledem na konkrétní situaci a podmínky spolupráce.  

 

2. Situace městské části Praha-Libuš 

Městská část Praha - Libuš  (dále jen „Městská část“) nemá vlastní pravidla, která by upravovala 

oblast spolupráce s investory, jak to činí Metodika. 

 

Městská část tak nemá k dispozici metodické či právní nástroje, které by stanovily pravidla a postupy, 

jak jednat s investory a developery. Pro každý případ spolupráce s developery či investory by Městská 

část musela stanovovat pravidla včetně smluvní dokumentace ad hoc. 

 

Logickou variantou řešení vzniklé situace je akceptace Metodiky ve znění, které bylo schváleno na 

úrovni HMP, a to bez dalšího. Tento přístup přinese Městské částí minimální náklady, nebude nutné 

zajišťovat zpracování vlastního dokumentu. Městská část v tomto smyslu vyhoví doporučení 

zastupitelstva HMP. V průběhu aplikace Metodiky bude moci Městská část zvážit případné upřesnění 

či doplnění Metodiky, jejichž potřeby vyjdou z praxe. Pro účely výkladu Metodiky bude moci Městská 

část využít zkušeností jiných městských částí i HMP. 
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3. Situace v dalších městských částech 

Situace je u dalších městských částí poměrně rozmanitá. Některé městské části aplikují vlastní starší 

předpisy, které byly schváleny ještě dříve, než vznikla Metodika na úrovni HMP. 

 

Některé městské části pak Metodiku jako celek akceptovaly. Tento přístup se jeví dle provedeného 

průzkumu jako nejčastější, byť s určitými modifikacemi. Příklady z praxe jsou následující: 

 Městská část Praha 7: Disponovala starší metodikou z obdobné oblasti. Tato starší metodika 

byla zrušena a bylo schváleno použití Metodiky s drobnými výhradami (blíže viz: 

https://www.praha7.cz/usneseni/?id=33810&type=regularRes). 

 Městská část Praha 15: Metodiku přijala, ale pouze jako doporučující materiál (blíže viz: 

www.praha15.cz /assets/File.ashx?id_org=80115&id_dokumenty=15305). 

 Městská část Praha 9: Městská část vzala existenci Metodiky ze strany zastupitelstva pouze na 

vědomí (blíže viz: www.praha9.cz/sites/default/files/downloads/2022/03/z-22-024-us.pdf).  

 Dále byla Metodika dle zjištěných údajů přijata městkou částí Praha 3, Městská část Praha 12. 

4. Cíle předkládaného materiálu  

Cílem předkládaného usnesení je tedy: 

a) respektovat doporučení zastupitelstva HMP, 

b) přistoupit na jednotný systém pravidel při spolupráci s developery a investory, 

c) úspora nákladů Městské části na tvorbě vlastních pravidel, která by Metodiku jako celek 

nahradila, 

d) zajištění kontribuce ve prospěch rozvoje území Městské části. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je třeba považovat přijetí a schválení metodiky Městskou 

částí za potřebné a vhodné. 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé: pan starosta, Adámková, Radová, Jungwiertová, Kadlec, Macháček, Kadlec, 

Tůmová; Mgr. Brejl, občan Melichar. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 
 

1. bere na vědomí, že zastupitelstvo Hlavního města Prahy usnesením ze dne 27. 1. 2022 

schválilo materiál k projednávání označený pod číslem Z-9930, a to Metodiku 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy včetně všech příloh (dále jen 

„Metodika“),  

2. souhlasí s použitím Metodiky v podmínkách Městské části Praha-Libuš.  

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 27/2022. 

 

 

https://www.praha7.cz/usneseni/?id=33810&type=regularRes


 Zastupitelstvo 27. – 28. 6. 2022 

 - 7 - 

 

K bodu 4 – Připomínkování Metropolitního plánu hl. m. Prahy (TISK 

Z 028) 

 
Překládáme Připomínkování Metropolitního plánu hl. m. Prahy (MPP). Připomínkování je 

zpracováno formou požadovanou pořizovatelem a zpracovatelem MPP (příloha 2). 

Výchozím podkladem jsou připomínky ZMČ k návrhu MPP z 20.6.2018 zpracované formou 

usnesení ZMČ (příloha 7). 

Způsob vypořádání (vyhodnocení) připomínek ZMČ na úrovni HMP je obsahem přílohy 5 a 

pokusem o jejich sumarizaci je tabulka – příloha č. 4. 

Z ní vychází návrh bodů č. 1 – 8 Připomínkování. 

Dále je připomínkování doplněno o body 9 a 10. 

Bod č. 9 se týká oplocených rodinných pozemků (Kudrna, Fialová). V návrhu MPP z r. 2018 

byly jako zastavitelné, nyní nezastavitelné. Zastavitelnost je totálně limitována ochrannými 

pásmy uložených sítí. 

Bod č. 10 se týká „rezervace“ areálu stávající nábytkové banky pro budoucí základní školu. 

Příloha k připomínce č.9: 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

 

Připomínka č. 1 – Park na Jezerách  

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Jungwiertová, Kadlec, Tůmová, Macháček; vedoucí 

OŽPD Borský. 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 1 byla schválena. 

 

Připomínka č. 2 - Severní hranice lokality Písnice 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček. 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 1 (zastupitelka Tůmová) 

Zdržel se: 4 (zastupitelé: Jungwiertová, Kadlec, Adámková, Radová) 

Připomínka č. 2 byla schválena. 

 

Připomínka č. 3 – Jižní hranice lokality Písnice  

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček. 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Adámková) 

Proti: 1 (zastupitelka Tůmová) 

Zdržel se: (zastupitelé: Jungwiertová, Radová, Kadlec)  

Připomínka č. 3 byla schválena. 
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Připomínka č. 4 – Západní hranice lokality Písnice 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček  

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 2 (zastupitelé: Kadlec, Tůmová)  

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

Připomínka č. 4 byla schválena. 

 

Připomínka č. 5 – Hřiště 934/3 k. ú. Písnice 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 5 byla schválena. 

 

Připomínka č. 6 – Obchvat Kunratic 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé:  Macháček, Adámková, občan Melichar. 

Hlasováno:  

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti:  0 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Kadlec, Radová, Adámková, Tůmová, Jungwiertová) 

Připomínka č. 6 byla schválena. 

 

Připomínka č. 7 – Zvýraznění hranic 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 7 byla schválena. 
 

Připomínka č. 8 – Zeleň V Lužích 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Macháček, Melichar, Tůmová, Adámková. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 8 byla schválena. 

 

Připomínka č. 9 – Zeleň Sídliště Písnice 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Adámková, Tůmová, občan Kudrna. 

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec, Adámková) 

Proti: 0 

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

Připomínka č. 8 byla schválena. 
 

Připomínka č. 10 – Základní škola Na Jezerách 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Kadlec, Tůmová. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 10 byla schválena. 
 

Následné diskuse ohledně dalších připomínek se zúčastnili zastupitelé: Adámková, Macháček, 

Melichar, Tůmová, pan starosta. 

 

Připomínka č. 11 – Fotbalové hřiště Libuš 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Adámková, Macháček. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 11 byla schválena. 

 

Připomínka č. 12 – komerční plocha na pozemku parc. č. 814/13, k.ú 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Jungwiertová, Macháček. 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 12 byla schválena. 
 

Odchod zastupitel Frank - 21:40 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Připomínka č. 13 – školní zařízení na Sídlišti Písnice 

Rozpravy se zúčastnili zastupitelé: Tůmová, pan starosta, Macháček, Adámková; občan 

Melichar. 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Připomínka č. 13 byla schválena. 
 

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 Připomínkování Metropolitního plánu hl. města Prahy, které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení,  

2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla Macháčka odesláním Připomínkování 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy na hlavní město Prahu do 30. 6. 2022. 

 

Hlasováno:  

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 28/2022. 

 

Příchod zastupitel Frank – 21:50 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

Zastupitelka Tůmová podala návrh na přerušení jednání na další den. 

Hlasováno: 5-7-2 a návrh nebyl přijat. 

 

 

K bodu 5 – Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2021 (TISK 

Z 029) 

 
Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2021 byl sestaven podle ustanovení § 17 

odst. 1 až 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle ustanovení § 8 odst. 1 až 3 Obecně závazné vyhlášky č.55/2000 

Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Na základě 

ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, závěrečný účet spolu 

se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části za uplynulý kalendářní rok 

projedná zastupitelstvo městské části do 30. června následujícího roku a přijme opatření 

k nápravě nedostatků. Součástí návrhu závěrečného účtu za rok 2021 je komentář 

k jednotlivým oblastem hospodaření.  

 

Odchod zastupitelka Radová - 21:56 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představil zastupitel Macháček. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Kadlec, Tůmová, Adámková, pan starosta, Macháček; 

vedoucí OSMI Pichová, vedoucí OE Čančíková. 

 

Odchod zastupitelka Adámková - 22:17 hodin – počet zastupitelů 12.  

 

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: 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš za rok 2021, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

hospodaření a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření za 

rok 2021 

- plnění rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha-Libuš za rok 2021 a s 

financováním: 

 s příjmy      86 700 355,91 Kč 

 s výdaji      93 060 761,47 Kč 

      – z toho: 

 kapitálovými     24 813 959,20 Kč 

 běžnými     68 246 802,27 Kč  

        

 s financováním                  6 360 405,56 Kč 

 

- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2021 

s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši – 953 847,52 Kč. 

Hospodaření se ztrátou. 

 

2. ukládá:  

starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi podat písemnou informaci o přijetí Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2021 Magistrátu hlavního města Prahy a to nejpozději do 15 dnů 

po projednání.    

 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková, Kadlec) 

Proti: 0  

Zdržel se: 2 (zastupitelé: Tůmová, Jungwirtová) 

a bylo přijato usnesení č. 29/2022. 

 

Pan starosta přednesl návrh pokračovat v jednání po 23 hodině do bodu č. 10 včetně. 

Hlasováno: 9-0-3 a návrh byl přijat. 

 
Přestávka 22:30 – 22:45 

 
Odchod zastupitelů: Tůmová, Kadlec, Jungwiertová - 22:45 hodin - počet zastupitelů 9. 
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K bodu  6 - 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 030) 

 
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 úpravy rozpočtu č.3/2022,  č. 4/2022,  č. 6/2022 a č. 

9/2022   v období od 25.4.2022 do 13.6.2022, provedené rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 

–  č. 19/2022. Finanční výbor tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 20.6.2022. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představil zastupitel Macháček.  

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, vedoucí OE Čančíková. 

 

Pan starosta navrhl složení nové návrhové komise, do které požádal zastupitele Franka, 

Loukotu a Korbela. Všichni projevili souhlas. 

Hlasováno: 9-0-0 a bylo schváleno. 

 

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. 92/2022 ze dne 25. 4. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 3/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 – č. 8/2022, 

- usnesení RMČ č. 113/2022 ze dne 16. 5. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 4/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 9/2022 – č. 10/2022, 

- usnesení RMČ č. 128/2022  ze dne 6. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 6/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 12/2022 – č. 16/2022, 

- usnesení RMČ č. 145/2022 ze dne 13. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 9/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 19/2022. 

 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 30/2022. 
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K bodu  7 – Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022                              

č. 5/2022 a  č. 7/2022 (TISK Z 031)    

 
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. 

 

RO č. 11 - Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/40 ze dne 28. 4. 2022 

poskytnutí neinvestiční neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha-Libuš z 

titulu doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

na rok 2022. O částku 2 657 000,- Kč se navyšuje rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2022. 

Finanční prostředky jsou poskytovány formou neinvestiční neúčelové dotace s tím, že z nich 

lze v případě potřeby hradit i investiční výdaje a účel jejich čerpání je v kompetenci městské 

části Praha-Libuš. 

 

V úpravě rozpočtu č. 5/2022 RO 11/2022 je navrhováno z této přijaté částky ponechat na akci 

„Sportovní a rekreační areál ZŠ Meteo“ ve výši 1 200 000,- Kč. Zbylou část je navrhováno 

ponechat na položce nespecifikovaná rezerva. 

 

RO č. 17 -  ZMČ je předkládán ke schválení návrh úpravy rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 

2022 č.7/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 17/2022, k zajištění vzdělání dětí 

postižených válkou na Ukrajině.  

V objektu Na Okruhu 395/1 bude v MŠ Mezi Domy (mimo stávajících prostor 2 tříd) od 1.9. 

2022 zřízena jedna nová třída pro děti do 6-ti let. 

Na základě této skutečnosti žádá paní ředitelka mateřské školy o navýšení provozního 

příspěvku na pořízení vybavení nové třídy ve výši 500 000,- Kč a na mzdové náklady ve výši 

618 602,- Kč na období září – prosinec 2022.  

1) Dle aktuálních dat ke dni 10.6.2022 navštěvuje adaptační skupinu v mateřské škole celkem 18 dětí.  

Tyto finanční prostředky budou mateřské škole poukázány formou navýšení provozního 

příspěvku na rok 2022 a budou podléhat vyúčtování. 

 

V případě, že mateřská škola obdrží vynaložené náklady na mzdy z MŠMT, částku ve výši 

618 602,- Kč bude mateřská škola povinna vrátit zřizovateli na účet do 15 dnů od obdržení.  

Ve schváleném rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 jsou schváleny finanční prostředky ve 

výši 4 000 000,- Kč jako běžné výdaje – rezerva školství. Částka 2 179 000,- Kč již byla 

z této položky použita na financování adaptačních skupin pro občany Ukrajiny. RMČ 

schvaluje použití finančních prostředků ve výši 1 118 602,- Kč na financování třídy pro 

ukrajinské děti v MŠ Mezi Domy od září –  do prosince 2022. 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozpravy se nikdo 

nezúčastnil a tak požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 5/2022 rozpočtové 

opatření č. 11/2022,  

2. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 7/2022 rozpočtové 

opatření č. 17/2022. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 31/2022. 

 

 

 

K bodu  8 - Uzavření Veřejnoprávních smluv na dotaci v Dotačním 

programu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 (TISK Z 032) 
 

ZMČ je předkládán k projednání a schválení návrh Veřejnoprávních smluv na poskytnutí 

dotace z Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2022. Výše dotace v jednotlivých 

případech převyšuje částku 50 000,- Kč. Dle § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze je zastupitelstvu městské části vyhrazeno rozhodovat o poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým a 

právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.   

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozpravy se nikdo 

nezúčastnil a tak požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli v Dotačním programu 

MČ Praha-Libuš pro rok 2022, kteří získali dotaci vyšší než 50 000,- Kč dle přílohy č. 

1,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto smluv, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 32/2022. 
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K bodu  9  - Vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 

2023 (TISK Z 033) 
 

Předkládáme zastupitelům materiál k vyhlášení druhého ročníku Participativního rozpočtu 

(dále jen PR) MČ Praha-Libuš pro rok 2023. Zastupitelům je předložen návrh Pravidel PR 

včetně harmonogramu a formuláře.  Dále předkládáme zprávu o průběhu 1. ročníku PR.  

Návrh pravidel jsou obdobná jako v 1. ročníku, změny jsou vyznačeny žlutě. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Macháček. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí Zprávu o 1. ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022, 

2. schvaluje vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023, 

3. schvaluje Pravidla Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 včetně 

harmonogramu a formuláře, 

4. pověřuje Ing. Pavla Macháčka, aby v rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 byla 

alokována částka 500 000,- Kč na realizaci projektů z Participativního rozpočtu. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 33/2022. 

 

 

K bodu  10 - Informace k Participativnímu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 (TISK Z 034) 
 

Na základě usnesení ZMČ č.10/2022 ze dne 5.4.2022 měl ÚMČ Praha-Libuš zajistit cenové 

nabídky na výstavbu volejbalového hřiště. Vzhledem ke skutečnosti, že antukový povrch by 

nebyl pravidelně udržován, byly poptávány cenové nabídky na umělý povrch (tráva). Celkově 

bylo osloveno 11 společností, 4 společnosti poslalo nezávaznou cenovou nabídku na výstavbu 

tohoto hřiště. Vzhledem ke skutečnosti, že cena výstavby hřiště se pohybuje kolem 

1 200 000,- Kč bez DPH a významně převyšuje finanční prostředky vyčleněné pro rok 2022 

na Participativní rozpočet, nebude se letos projekt výstavby hřiště realizovat.  

 

Pan starosta navrhl ve 22:55 hodin hlasování o pokračování po 23h pouze k dokončení tohoto 

bodu. 

Hlasováno: 9-0-0 a bylo schváleno. 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozpravy se nikdo 

nezúčastnil a tak požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
1. bere na vědomí cenové nabídky na volejbalové hřiště (povrch umělá tráva) na 

pozemku parc. č. 309/9 v k.ú. Libuš v rámci realizace projektu „Volnočasový přírodní 

prostor – 2. etapa“ - Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2022, 

2. konstatuje, že výstavba volejbalového hřiště nemůže být v roce 2022 realizována, 

neboť náklady na realizaci vysoce překračují limit Participativního rozpočtu, 

3. souhlasí se změnou projektu Volnočasového přírodního prostoru tak, že na žádost 

žadatelky bude do prostoru umístěn pingpongový stůl a současně pověřuje starostu 

Mg. Jiřího Koubka podáním žádosti na MHMP o získání účelové dotace na realizaci 

Volnočasového přírodního prostoru podle výsledků hlasování v Participačním 

projektu. 

 

Hlasováno: 

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

Černá, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 34/2022. 

 
Ve 23:01 hodin bylo jednání Zastupitelstva přerušeno a bude pokračováno 28. 6. 2022 

od 18.00 hodin.  

 

 

 

Pokračování jednání Zastupitelstva 28. 6. 2022  

 
Pan starosta zahájil pokračování jednání Zastupitelstva v 18.10 hodin. V tento čas bylo 

přítomno 12 zastupitelů, zasedání je tedy usnášeníschopné.  

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

On-line zastupitelé: Korbel, Černá,  

Omluveni zastupitelé: Štajner, Štancl, Novotný 

Nepřítomni zastupitelé: Adámková, Radová 

 

Pan starosta upozornil na složení nového návrhového výboru zastupiteli Loukotou, Frankem a 

Korbelem z předešlého dne jednání. 

Ze schváleného programu zbývá pokračování bodu interpelace a dále projednání bodů č. 11- 

14. 

 

K bodu interpelace se z řad občanů nikdo nedostavil. 

 

 

Příchod zastupitelka Radová 18:12 hodin – počet zastupitelů 13. 

 

Příchod zastupitelka Radová 18:14 hodin – počet zastupitelů 14. 

 

Zastupitelka Tůmová navrhla zařadit bod – oplocení fitparku před zprávu Rady MČ. 

Hlasováno:  6-3-5 bod nebyl zařazen 
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K bodu  11 - Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období r. 

2022 – 2026 (TISK Z 035) 
 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Zastupitelstva městských částí musí dle § 88 zákona č. 131/2000 

Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn, stanovit počet členů zastupitelstva na příští 

volební období nejpozději 85 dní přede dnem konání voleb do zastupitelstev obcí. Počet členů 

může být při počtu obyvatel v naší MČ od 15 do 25-ti členů.  Z uvedených důvodů je 

Zastupitelstvu předkládán tento materiál k projednání.  
 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozpravy se nikdo 

nezúčastnil a tak požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. stanovuje v souladu s ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva na příští volební období r. 2022 

– 2026 na 17 členů, 

2. ukládá tajemníkovi Ing. Jindřichovi Sochůrkovi zveřejnit počet členů zastupitelstva 

pro volební období r. 2022 – 2026 nejpozději do 2 dnů na úřední desce. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 35/2022. 

 

 

K bodu 12 - Převod členství v Bytovém družstvu Libuš (TISK Z 036) 

 
Paní Ing. Věra Dvořáková písemně oznámila záměr převést členství v Bytovém družstvu 

Libuš k bytové jednotce B 102, byt č. 14, na pana MUDr. Jana Dvořáka. 

V přiložených podkladech je Čestné prohlášení pana MUDr. Jana Dvořáka i písemné 

stanovisko Bytového družstva Libuš k převodu členských práv. 

Na základě usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 119/2022 ze dne 6. 6. 2022, Rada 

uložila panu místostarostovi Martinu Frankovi její žádost předložit na zasedání Zastupitelstva 

městské části Praha-Libuš ke schválení.  
 

 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozpravy se nikdo 

nezúčastnil a tak požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Ing. Věry Dvořákové, 

nájemce bytu B 102, byt č. 14, na pana MUDr. Jana Dvořáka, bytem Na Rovinách 820/40, 

Praha 4. 
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Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 36/2022. 

 

 

K bodu 13 – Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 25. 3. 2022 

do 6. 6. 2022 (TISK Z 037) 
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 25. 3. 

2022 do 6. 6. 2022. Rada se v tomto období sešla 7 x. 

 

Pan starosta představil materiál a zahájil rozpravu k tomuto bodu.  

Rozpravy se zúčastnili:  

zastupitelé Kadlec, pan starosta, Tůmová, Jungwiertová; vedoucí OSMI Pichová 

 

Pan starosta rozpravu ukončil a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 25. 3. 2022  

do 6. 6. 2022. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitelé: Kadlec) 

a bylo přijato usnesení č. 37/2022 

 

K bodu 14 - Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, které se zúčastnili: 

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

Jungwiertová, Radová. 

 

 

K bodu 15 – Závěr 
 

V 19.20 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 


