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STENOZÁPIS z 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš  

dne 20. září 2022 

 

 

1. 

Zahájení 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Přátelé, začneme asi s desetiminutovým 

zpožděním, máme technické problémy. Také mám problém s počítačem. Někdo je pár 

minutek na cestě, tak počkáme.  

  Dámy a pánové, všechny vás vítám, byť ještě někteří přijdou o něco později, ale ti, 

kteří mi nahlásili několika málo minutová zpoždění, tak už jsou zde v této místnosti. Pomalu 

začneme s úvodními procedurami a čas příchodu dalších se nám ještě postupně přiblíží.  

 Vítám vás všechny na 4. zasedání ZMČ Praha – Libuš v tomto roce, svoláno na úterý 

20. 9. 18.00 hodin do zasedací místnosti úřadu MČ Praha – Libuš zde, v souladu s jednacím 

řádem se zastupitelé mohli připojit online, to bylo to, co bylo za námi a co nám dělalo dneska 

paradoxně trošku problémy. Naštěstí to nebude potřeba, protože i ti, kteří přijdou o něco 

později, tak přijdou fyzicky a nikdo nebude přítomen online, tak nás to aspoň nebude nijak 

brzdit.  

 Řádně z celého jednání se nám dopředu omluvil pan Štajner a pan Štancl. Máme 

informaci o pozdním příchodu u paní doktorky Radové, pana Mgr. Řezanky a paní doktorky 

Adámkové. V tuto chvíli je nás tady 12 přítomno a 2 nebudou přítomni vůbec. Na tři kolegy, 

kolegyně ještě počkáme.  

 Chtěl bych vás poprosit, trošku jsme polevili v morálce ohlašování našich jmen na 

mikrofon, když mluvíme. Máme zpětnou vazbu od paní, která nám dělá stenozáznam, že o to 

prosí, takže mi dovolte vás o to požádat, aby když si vezmete slovo, abyste na úvod řekl své 

jméno, abychom si se stenozáznamem lépe mohli poradit a bylo to potom funkční. 

 

Volba návrhového výboru 

 Obdrželi jste návrh programu. Před tím musíme samozřejmě zvolit návrhový výbor a 

dva ověřovatele zápisu. Jestli můžu poprosit návrhový výbor, nečekám dnes asi tolik návrhů 

vzhledem k předloženým bodům. Poprosil bych paní Kendíkovou, paní Černou a pana 

Loukotu, nemá-li nikdo jiný návrh, jste-li pro. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? Všech 12 přítomných. Děkuji. 

 

Určení ověřovatelů zápisu 

 A teď bych poprosil ověřovatele zápisu, tak se podívám doleva, jestli se tady někdo 

dobrovolně nabízí po mé levé ruce. Pan Kadlec, výborně. A jestli můžu poprosit pana 

Korbela. Dva ověřovatelé zápisu. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 12 přítomných.  
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Schválení programu 

 Vy, kteří jste tady byli už včas, tak jste měli možnost vidět, že vám navrhuji do 

programu zařadit ještě jeden bod, a to je Tisk Z – 046, kdy potřebujeme opravit jakousi v 

podstatě početní chybu, nebo spíše početní rozdíl, který se nám ukázal v případě kupní 

smlouvy na BD Zvonička. Jenom stručně odůvodním, oč se jedná, a potom si to řekneme, 

jakmile bychom ten bod zařadili, protože předpokládám, že to zařazeno bude.  

 BD Zvonička jsme prodávali celkem tři pozemky, měli jsme na to znalecký posudek, 

který zahrnul dva pozemky do jednoho znaleckého posudku, a ten třetí do druhého, protože 

tam se jednalo o nezastavěné pozemky, a tamten byl zastavěný pozemek budovou, a tam 

došlo k zaokrouhlení v případě těch dvou pozemků v tom znaleckém posudku, ovšem když se 

to zapisuje do katastru, tak se musí všechny tři pozemky uvést zvlášť s tou přesnou cenou. A 

v ten okamžik jsme teď zjistili, že vlastně tam máme rozdíl 300 korun. Tak on to asi není ani 

žádný problém, ale přece jenom by bylo dobré, protože nám v necelých 16 200 tisíc by nám 

tam 300 korun nesedělo, takže považoval bych za vhodné vám to předložit.  

 V důvodové zprávě máte uvedené i tabulky, kde je přesně uvedeno, kde k tomu 

rozdílu, ani to není chyba, k tomu rozdílu, kdy to znalec zaokrouhlil v případě dvou pozemků, 

které sčítal dohromady, kde ten rozdíl činí a kolik je to korun. 300 korun. Tak bych si dovolil 

toto zařadit, a není to asi úplně akutní. Klidně to můžeme, jestli dovolíte, zařadit před Zprávu 

o činnosti Rady, takže jako bod číslo 10 bych navrhoval zařadit tento bod programu. 

 Zeptám se, jestli někdo z vás má další návrh na zařazení do programu, jestli chcete o 

něčem dát hlasovat, případně předřadit nějaký bod. Nevidím nikoho.  

 Takže bychom měli před sebou dvě hlasování. První je, že bychom zařadili Tisk Z – 

046 jako bod číslo 10, a potom bychom hlasovali o samotném programu jako celku. Všichni 

víme, o čem budeme hlasovat.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro, abychom zařadili ten předložený Tisk Z – 046 jako bod 

číslo 10. Kdo je pro? Děkuji vám. 12 – 0 – 0.  

 A nyní tedy hlasujeme o návrhu programu jako celku. Kdo je pro? 12 – 0 – 0.  

 Čímž to máme naše úvodní procedury za sebou a přistupujeme k bodu  

 

2.       

Interpelace občanů 

 Máme tady občany, takže bych vás poprosil, postupně přicházejte k mikrofonu, jak se 

budete hlásit, první pan Pšenek a pan Melichar. Prosím, abyste vždycky na mikrofon řekli 

jméno, abychom vás mohli dobře zaznamenat ve stenozáznamu.  

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji. Chci vás jednak pozdravit před termínem voleb, 

popřát pevné nervy všem, případně členům okrskových volebních komisí jinde, trochu štěstí 

při sčítání atd. Sám se také zúčastním, takže to tak trochu přeji i sobě.  
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 Měl bych dotaz, a to buďto na autora článku v časopise U nás kolegu Pavla Macháčka, 

nebo na vás, pane starosto. Nevím, jak si to vezmete, já v tom nevidím problém. Ale i já sám 

jsem se setkal s několika dotazy čtenářů, a sice na Pavlův článek, který se týká závěrečného 

účtu. On je tam poměrně značný schodek. Já jsem se to principiálně pokoušel vysvětlit, že to 

není problém, že jsou to většinou investice kryté z let minulých, které se týkají třeba školství 

nebo hasičského sboru, ovšem ono z toho článku to úplně patrné není a občané v tom nemají 

jasno, a já jsem některým slíbil, že se tedy na to při jednání zastupitelstva zeptám. Tak bych 

poprosil úplně stručně jaksi pro laika charakterizovat ten schodek rozpočtu, zejména 

v kapitole kapitálové výdaje, abych mohl říci, případně předat informaci, čeho se překročení o 

řadu milionů týkalo. Děkuji. Vychází to z článku v časopisu U nás, který tady mám 

k dispozici. Děkuji.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já si s dovolením napřed ten článek najdu. Mezi tím 

ať se ptá někdo další.  

 Jsou tady tři sloupečky. Schválený rozpočet, tak jak byl schválený na začátku roku, 

čili je schodek mínus 15,5 milionu. Nebudu říkat drobné, prosím. Potom je rozpočet po 

změnách, kterých bylo, tuším, 32. Tady ta čísla všelijak nabobtnala. A podstatný je výsledek, 

čili skutečnost. Takže místo toho schodku, který byl plánovaný 15 milionů, je 6 300 tisíc, 

řekněme.  

 Celý schodek vzniká tak, že vždycky když schvalujeme rozpočet, tak tam ten schodek 

máme a je krytý úsporami z let minulých. Tečka. Čili předpokládali jsme, že to pokryjeme 15 

miliony z těch úspor, a výsledek je, že jsme z těch úspor utratili jenom 6 300 tisíc. To je asi 

všechno, zbytek by asi byl na osobní jednání, na které bych si musel připravit celou řadu 

dílčích tabulek. Nevím, jestli to je takhle srozumitelné.  

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji. Já jsem chtěl jenom úplně jednoduchou informaci, 

zda to byly investice do školství, nebo do hasičského sboru, nebo tak. Princip je mi jasný.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Jinak principiálně co se týče investic, tak ještě 

jednou, nebo už asi popatnácté to zopakuji. Kdybychom vycházeli z peněz, které máme 

k dispozici na začátku roku bez úspor, tak na ty investice zbyde plus mínus nula, proto my 

tam tedy vždycky něco dáváme, s tím že vždycky je snaha následnými transfery z hl. m. 

Prahy ty naše zdroje ušetřit. Tak k tomu došlo i tentokrát. Je to v podstatě jednoduché. 

 A co se týče té skladby investic, samozřejmě je to do škol zejména, potom jsme taky 

dodělávali zbrojnici policejní a hasičské zbrojnice, ale toto bych si opět musel dát přesně 

dohromady, ta čísla v tuto chvíli nemám.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme. Tak možná to bude potom ještě 

na nějakou případnou osobní diskuzi a doplňující dotazy mezi vámi dvěma, čímž to děkuji 

panu Melicharovi a zeptám se, kdo další se nám hlásí. Prosím, máte slovo.  
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 Paní Delingerová: Dobrý den, jmenuji se Delingerová a přišla jsem se zeptat na něco 

ohledně školství v naší městské části. Mám dvě děti na základní škole Meteorologická, a teď 

na třídních schůzkách jsme se dozvěděli, že zřizovatel dal naší škole stejné peníze na 

rozpočet, jako bylo loni, přestože se zvyšovaly energie, voda, všechno se bude zdražovat, a 

náš pan ředitel potom tedy vymyslel takový systém, že děti budou chodit ráno na vyučování 

jednou až třikrát týdně od sedmi hodin, aby odpoledne byla volná tělocvična, a ty peníze se 

daly získat třeba pronájmem té tělocvičny veřejnosti. Takto nám to tedy sdělil na radě rodičů 

a bylo nám to posláno e-mailem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli by byly nějaké prostředky pro 

školu třeba z Magistrátu nebo z nějakých jiných dotací, aby se třeba pokryly tyto výdaje, 

protože ještě pak navrhl ředitelské volno čtyři dny po Vánocích, aby se zase ušetřily energie, 

že bude tuhá zima, takže tam ty peníze jednoznačně chybí, i když máme nějaký spolek, kde 

ještě přispíváme nějaké částky jako rodiče dobrovolně navíc, ale že by to chtělo nějak vyřešit 

pokrytí, nebo ty investice tam navýšit. Já vím, že teď byla nějaká rekonstrukce v létě, že tam 

bylo taky nalito hodně peněz, ale na běžný chod jsem se dozvěděla, že to asi nebude stačit. 

Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Já se ujmu, případně mě někdo 

doplní. Třeba o tom pronájmu nevím. Nemusím logicky vědět úplně o všem, tak jenom 

dopředu říkám, že nevím o tom, že se přesouvají nějaké hodiny do ranních hodin, aby byla 

odpoledne možnost pronájmu tělocvičen. Nevím, jestli to je něco, co je dlouhodobě 

nasmlouvané, to netuším.  

 Samozřejmě počet hodin tělocviku, který je, tak se zaplaťpánbůh zvyšuje. Řekl bych, 

že to je pro naše děti velice dobré. Já sám mám dítě v Meteorologické, tak jsem rád, že počet 

hodin je dostatečný. Máme tam v uvozovkách jenom dvě tělocvičny, což je vždycky potom 

nějaký limit, ale o tom pronájmu odpoledne nevím.  

 Do škol průběžně investujeme hodně. Před časem jsme dělali s paní Pichovou, vedoucí 

majetku investic, tabulku, kterou jsem někdy v době covidu, nevím, jestli to bylo v klubu 

Junior v tělocvičně, ukazoval, jak jsme za posledních deset let do školy investovali bezmála 

60 milionů korun. Teď plus mínus, to mě úplně nechytejte, ty investice tam byly opravdu 

zásadní. Vždycky jsme trošičku limitováni tím, že se musí konat v létě, nebo především v létě, 

když ta škola stojí a pochopitelně investice nějak nezasahují do činnosti školy a dětí. Takže 

střechou počínaje, co se dělalo před časem, přes asi čtyři roky etapa elektroinstalace, teď na 

několik let sociální zařízení apod. Chci říci, to je, a přejeme si to všichni, aby to byla naše 

výkladní skříň. Je to naše plnohodnotná devítiletá škola, máme ještě druhou v Písnici, která 

má trošku jiná specifika, ale pro Libuš a pochopitelně i Písnici je to jediná velká škola, do 

které se upírá veškerá naše pozornost.  

 To že pan ředitel je teď opatrný i s těmi energiemi a hlásil mi, že navrhuje vyhlásit 

ředitelská volna a že jich bude mít dost, nepředpokládáme třeba, že by se nám snad opakovala 

situace výrazně s covidem, že by se školy nějak zavíraly výrazně, byť i na toto už pamatuje 

nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva školství, teď nevím, že v případě 

potřeby budou mít ředitelé další potenciální ředitelská volna navíc, kdyby přišla nějaká 

situace, která se bude týkat covidu, ale celkově těch ředitelských volen je relativně dobře, 
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takže pan ředitel zatím takto naplánoval i s ohledem na to, že ty energie nám prostě porostou, 

všichni asi nějak tušíme, i doma, připravujeme se na horší sezónu, tak je dobré preventivně o 

tom uvažovat, co dál. O tom nás pan ředitel informoval. Určitě školy nenecháme padnout, a 

peněz budou mít. To že teď jsme všichni opatrní a že se důsledně hledá každá koruna, to je 

pochopitelné. Děkuji za tento podnět. Nevím, jestli mě bude chtít paní místostarostka pro 

školství Koudelková doplnit. Může si případně vzít na vás kontakt, jestli jsem dobře slyšel, 

paní Delingerová jméno, a můžeme vám podle stenozáznamu odpovědět přesněji, čeho se to 

bude týkat a jaké peníze budou. Budeme dokrývat, co to pochopitelně půjde. Je to pro nás 

priorita. Paní Koudelková mě doplní.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dobrý den. Snad jenom opravdu doplnění. Snaha, 

resp. apel na primární úvahy nad skutečně ekonomickým zamyšlením a správně rozloženým 

šetřením vycházejí už od května z Magistrátu hl. m. Prahy na pravidelných jednáních. Tady se 

ředitel snaží naplňovat to, s čím přichází zřizovatel. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan tajemník ještě říká, že je schopen hned 

říci i čísla.  

 

 Pan Jindřich Sochůrek: Dobrý den, řekl bych dvě základní fakta. V rozpočtu 

městské části pro rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5,5 milionů korun na 

dokrytí zvýšení cen elektrické energie, plynu, vodného. Pro tu školu Meteorologická je to 

největší částka, která je krytá. Pan ředitel nějakým způsobem ustoupil od odborných učeben, 

kdy my jsme mu přiznali na tyto odborné učebnu částku ve výši 550 tisíc korun zhruba. Tuto 

částku jsme teď usnesením orgánu rady přiřkli na pokrytí elektrické energie. Myslím si, že by 

měl být dostatečně krytý.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Tak jestli tímto rámcově byla, ale můžeme 

ta čísla poslat i písemně, nemám problém. Ještě pan Macháček k tomu.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já ještě tedy, že v podstatě jakoukoli žádost pan 

ředitel pošle, tak se jí zabýváme a vždycky máme snahu mu vyhovět.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Kadlec k tomuto tématu.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Dobrý večer, dámy a pánové, je to opravdu k tématu. Od 

pana ředitele z rady rodičů ještě přišla zpráva, že škola v důsledku nedostatku financí na 

energie bojuje vlastně i s tím, že nemůže nakoupit dostatečný počet šatních skříněk pro žáky, 

s tím že místo by na ně bylo, ale jedna skříňka stojí třeba kolem 15 tisíc korun a že aktuálně je 

to poptávané do rozpočtu na rok 2023. Tady by asi městská část mohla nějakým způsobem 
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zasáhnout, ať už poskytnutím bezúročné půjčky, jako to bylo v případě mateřské školy, nebo 

nějak jinak, protože školní rok začal, a my tedy víme, že sedmáci mají sdílené skříňky a 

nemají si kam dávat věci, a že to je pro řadu rodičů jakoby aktuální problém. K tématu jsem 

chtěl přinést ještě tento podnět. Děkuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Paní doktorka Adámková, a jinak 

ještě tímto konstatuji, že nám v průběhu tohoto bodu Interpelace občanů přišli poslední tři 

zastupitelé, kteří byli ohlášeni, že mají o něco zpoždění. V tuto chvíli je nás 15, a už jsme 

vlastně všichni, kteří budou dnes přítomni na zasedání zastupitelstva. Máte slovo, paní 

doktorko.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Dobrý podvečer nebo večer. Děkuji za slovo, pane 

starosto. Mám k té škole další dotaz, nevím, jestli se úplně týká naší školy, ale rezonuje to teď 

tedy mnoha regiony, takže přicházejí dotazy na zřizovatele, ať už to je kdokoli, a to je, že 

ředitelé aby mohli pokrýt předpokládané náklady na energie, tak už oznámili, že nebudou mít 

na zvýšení platů svých zaměstnanců. Chci se zeptat, jak si tedy stojíme my, je-li to i případ 

naší školy nebo našich škol, to za prvé. A za druhé v případě, že by se tomu tak stalo, tak 

jakým způsobem to bude řešeno, zda má městská část jako zřizovatel nějakou rezervu, kterou 

by mohla poskytnout, protože v případě, že by tady nedošlo k předpokládaným navýšením 

plateb, mám velké obavy, že by pravděpodobně odešli někteří plně erudovaní kantoři do 

jiných samozřejmě sfér, kde by byli schopni uživit rodinu, takže nevím, jestli se to týká naší 

školy, nebo ne. V materiálech jsem nic takového konkrétně nenašla, a děkuji za odpověď.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji, paní doktorko, za váš dotaz. Ano, skutečně 

naštěstí se to netýká naší školy, nicméně přestože jsou naši pedagogové poměrně dobře 

finančně ohodnoceni, tak ani jedno ze školských zařízení neváhalo a požádalo radu o 

schválení žádosti o vstupu do OP JAK, operačního programu, aby přesto ještě posílila 

mzdově, personálně svoje pedagogy, asistenty.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jenom k tomu dodám, že Praha jako kraj 

ročně dokrývá učitelům poměrně velkou částku v souhrnu, což byla více než miliarda korun. 

Tam se určitě nic nemění. Naopak. Jdeme do nejistoty, a je to samozřejmě těžké, ale že by 

někdo chtěl podsekávat a brát učitelům peníze s tím, že se z toho budou hradit energie, to si 

myslím, že ani neťuklo pana tajemníka. Myslím si, že peníze, které dostává příslušná škola, 

přes nás jenom přetečou od státu přes kraj, tak ani nemůže jít a použít pan ředitel na něco 

jiného. (Odpověď mimo mikrofon.) To by ani nešlo. Chápu, že možná z nějaké vedlejší 

hospodářské činnosti potom, když tam peníze zbydou, že potom pan ředitel může usoudit, 

jestli to jsou peníze, které může použít na nějaké zvýšené odměny pro učitele, nebo je použije 

na úhrady vyšších faktur za energie, tak tam to asi jde. Ale není to tak, že by učitel mohl přijít 

o to, co má garantováno ze zákona, nebo to, co mu garantuje stát, a stát na to platí. Učitele si 

platí stát. Děkuji.  

 Paní Jungwiertová.  
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 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Ještě bych se chtěla přece jenom zeptat na rezervu 

na energie, kterou škola má. Já jsem tady slyšela ujištění od pana tajemníka, vás, paní 

Koudelkové, všechno je v pořádku. Nicméně jsou indicie, že to asi úplně v pořádku není, 

protože aktuálně tedy to břemeno nesou děti, jak tady říkala paní Delingerová. Já už jsem to 

taky slyšela i od jiných rodičů, tak jsem se dívala třeba na přehled rozvrhů. Skutečně se to 

týká celého druhého stupně. Je to systémová změna oproti předchozím letům, že všechny 

třídy druhého stupně mají jeden den v týdnu od sedmi hodin, dokonce jedna třída je 

rekordman, má to třikrát. Týká se to tedy dětí cizinců, protože tam je čeština pro cizince, ale 

já být cizinec, nejsem asi úplně šťastná, že třikrát týdně začínám od sedmi hodin. Myslím si, 

že to je skutečně velká změna a předpokládám, že pan ředitel k tomu má nějaký důvod, a že 

se tedy asi jistý úplně necítí. Tak nevím, jestli je třeba nějaký problém v komunikaci, nebo 

v čem.  

 Také jsme si všimli, jak ve Zprávách z rady, měla jsem to připraveno až do bodu 

Různé nebo do Zpráv z rady, nicméně teď tedy je otevřena diskuze v interpelacích, kdy 

vlastně rada nesouhlasila s ponecháním nevyčerpaného provozního příspěvku, o který žádala 

právě základní škola Meteorologická na nárůst cen energií. A vlastně požadovala potom, aby 

se tento příspěvek alokoval na předfinancování dotace. Možná je to problém v komunikaci.  

 Samozřejmě bylo by asi skvělé se na to zeptat pana ředitele, ale možná bych se tedy 

zeptala: Budete to nějak řešit? Budete s ním nějak komunikovat? Dáte nám nějakou 

informaci, jak s tím naložíte? Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dneska bylo zasedání všech ředitelů škol 

s úřadem městské části. Nemám ještě výstup, nebyl jsem u toho přítomen. Určitě tam tyto 

otázky asi také padaly a i další, které tam jsou. Děkuji trošku za osvětlení, že i ten přesun 

některých ranních hodin, že se to týká češtiny pro cizince. To by mně nijak nevadilo, to si 

myslím, že je logické, že to nemůže úplně zasahovat do běžného chodu školy. A kdy to mají 

mít? Tak to mají mít odpoledne? Zrovna musím ocenit školu, která opravdu ve spolupráci 

s námi zřídila na jaře několik adaptačních skupin, v podstatě tři adaptační skupiny, které tam 

fungovaly velice dobře. Ano, měli jsme i prostory třeba na rozdíl od jiných městských částí 

v rámci naší školy, ale měli jsme určitě i vůli a chuť to zafinancovat, takže jsme nabrali 

ukrajinské učitelky, tak aby právě ty děti jsme neudělali to, co se stalo jinde, chápu, je to 

válka, tam se nedá úplně ohlížet na cokoli, klíčové je, že ty děti jsou tady v bezpečí. Ale slyšel 

jsem, že jinde po Praze děti byly rovnou rozsázeny do těch tříd, tak bych řekl, že jejich start 

do našeho systému byl výrazně ztížen oproti našim školám, kde jsme pro ně udělali adaptační 

skupiny. To že potřebují posílit v českém jazyce, je logické. A jestli chodí na češtinu od sedmi 

od rána, tak to se přiznám, to mně tedy rozhodně vadit nebude. Ale poptám se, kterých hodin 

se to týká. Jestli je to čeština, tak bych to považoval naopak za logické, že to je. Nevím, jak 

vy. Já jsem v menším moravském městě chodil dvakrát týdně od sedmi, to si pamatuji. Vím, 

že v zimě je to těžké, kor na Vysočině když vstáváte do té zimy a brodíte se sněhem. Jako dítě 

si na to pamatuji, ale není to zase tak nic výjimečného, chodit na sedmou do školy, zejména 

jestli jsou cizinci, kteří mají ráno češtinu, tak to je něco, co mají navíc, co české děti nemají. 

Tak to by mně nevadilo, ale zjistíme. Zjistíme a dáme vědět. Paní místostarostka Koudelková 

si potom podle stenozáznamu poslechne, co bylo za dotazy a co je třeba poslat zastupitelům.  
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 Zastupitelka Věra Adámková: Můžu to kývnutí považovat za udělení slova? Dobře, 

děkuji. Jenom musím říct, že vím bezpečně od rodičů žáků, že tam od sedmi hodin probíhá 

doučování. Oni to tedy kvitují s velkým povděkem, protože není narušen rozvrh, a odpoledne 

když mají nějaké činnosti ty děti, tak už taky ne. To naopak ti rodiče, kteří vyhledali mě, já 

nevím samozřejmě, kterých by se to týkalo, to považovali za velký krok té školy. Je to na 

druhém stupni samozřejmě. První stupeň nevím.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Macháček, paní Tůmová, a pak bych 

tedy s dovolením, protože se z toho stala diskuze zastupitelů, tak bych si dovolil potom upřít 

pozornost na naše občany, je to jejich bod. Ale ještě vás dva prosím.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já před mnoha lety v minulém století jsem chodil od 

sedmi, akorát když zavedli tenkrát nový předmět branná výchova. Nebylo to každý týden, to 

jenom spíš pro pobavení. Ale rozvrh hodin je věcí pana ředitele, do kterého rada není 

oprávněna mu nijak zasahovat, to je jedna věc.  

 A co se týče finančních požadavků, je mně líto, že to tedy pan ředitel neposlal. Pakliže 

by to poslal, tak bychom se tím zabývali a jistě se mu snažili vyjít vstříc, jak už jsem řekl 

jednou. Tohle je jak u blbých, stěžovat si tedy někde rodičům a nepožádat tam, kde má.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobrý večer. Já jsem si rychle rozklikla náš rozpočet na 

rok 2022, kde jsme pro ZŠ Meteorologickou schválili tzv. rezervu na média, to jsem se ještě 

tehdy doptávala, co je tím myšleno. Je to rezerva na energie, jak mi pan místostarosta 

odpověděl, a pro ZŠ Meteo je to 1 252 tisíc ve schváleném rozpočtu. A pro písnickou školu 

361 tisíc jakožto rezerva na energie. Nevím, jestli to šlo jako součást příspěvku, který se 

poskytuje příspěvkové organizaci, nebo zda je to někde na vedlejší položce rozpočtu, ale jistě 

by to tedy chtělo vedení školy sdělit, že ty peníze jsou tady na to připraveny.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Odpovím. Samozřejmě že ty školy to vědí, 

protože toto s nimi bylo diskutováno na pravidelných poradách, které máme, a částky z těchto 

rezerv se budou rozpouštět právě v okamžiku, kdy vyčerpají náklady na energii a příspěvky, a 

budou si moci požádat. Podotýkám, toto se dělo, říkáte, je to v návrhu rozpočtu 2022, který 

jsme tady schvalovali začátkem roku. Ten návrh rozpočtu se tvořil ještě na podzim loňského 

roku, kdy koukat, jaké budou ceny energií a kolik ty školy zaplatí, to byla křišťálová koule 

pro nás pro všechny, vládou počínaje až po poslední domácnost.  

 Ale vidíte, že už na podzim, když už se začaly ty ceny zvyšovat, tak jsme právě 

počítali s tou rezervou i do rozpočtu. Školy nenecháme padnout pochopitelně.  
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 Paní Delingerová. Přesuneme to k občanům. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Delingerová: Jenom to ukončím. Nepřišla jsem žalovat, přišla jsem jenom, že je 

tam asi špatná komunikace, že nám to bylo třídní učitelkou takhle prezentováno a na radě 

rodičů jsme dostali stejný e-mail, že peníze chybějí a nejsou a budeme tam sedět v zimě.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Neviděl jsem ten e-mail, rád se s ním 

seznámím, jak je tam psáno, že děti budou sedět v zimě. Podívám se na to. (Odpověď mimo 

mikrofon.) Výborně. Myslím si, že sčítat budeme na konci topné sezóny, to je pochopitelné. 

Ale jak jste tady sama slyšela od kolegyně zastupitelky, tak jsme už v návrhu rozpočtu 

počítali se zálohou na energie 1 250 tisíc, tzn., už jsme na podzim s tím počítali, a když bude 

krizová situace ještě větší, než jsme mohli odhadnout na podzim, tak se tím budeme určitě 

zabývat a děti mrznout ve škole nebudou. To, že nebudeme přetápět a že nebudou topit na 

plné topení a mít u toho puštěné ventilačky, tak jak jsem toho také byl svědkem a vyčítal jsem 

to panu řediteli už loni na podzim, že je třeba umět efektivně větrat, a nikoli mít puštěné 

topení a celý den mít puštěnou větračku v některých třídách. Tak některé zlozvyky, tak jak se 

taky ty školy chovají, se budou muset odnaučit, když to řeknu. Je to na nás na všechny, jak si 

s tím poradíme. Ale slyšeli jste sami, už jsme loni do rozpočtu i návrh na rezervu dali, a tyto 

peníze jsou připraveny pro školy, aby se mohly uvolnit.  

 Toto téma asi budeme považovat za uzavřené. Omlouvám se občanům, že se to 

trošičku posunulo dál, ale přece jenom to školství je podstatná částka našeho rozpočtu a dost 

stěžejní část celkově naší činnosti městské části, tak snad nevadí, že jsme tomu věnovali více 

času. Zeptám se, kdo další se hlásí v interpelacích občanů. Paní Novotná.  

 

 Paní Novotná: Dobrý den, pane starosto, děkuji za uvedení, ani se nemusím 

představovat. Moje jméno je tedy Novotná a jsem tady opětovně v souvislosti s problémy, 

které eskalují rok od roku více a víc v souvislosti s provozem fit parku. Hluk, řev, hudba, 

nejen v provozní bodu. První návštěvníci přicházejí po šesté hodině, a to i o víkendech. 

Situace eskaluje v noci. Struktura nočních návštěvníků je tedy neskutečná. Pobudové, feťáci, 

alkoholici, řvou tam, pouští hudbu, dělají tam nepořádek, dělají si tam pelechy. Vzbudí nás to 

několikrát za noc. Opravdu soužití s problémovými návštěvníky fit parku bych nepřála 

nikomu z vás. Vzdálenost fit parku od našeho domu je devět metrů, takže si dovedete 

představit, jak daleko někdo pustí hudbu. Řvou tam, křičí, nadávají sprostě. My to slyšíme 

z první ruky. Hudba rezonuje těmi domy, takže v noci nás to několikrát za noc probudí.  

  (Dále špatně slyšet.) Vyčerpali jsme všechny možnosti, jak tuto situaci řešit. 

Vrcholem bylo opravdu, když se tam, nejen že se tam povalují na lavicích, nejen že se tam 

povalují na tom tartanu, ale vrcholem bylo, když si tam přitáhli matrace a udělali si tam 

pelech, aby tam mohli přespávat a bavit se do brzkých ranních hodin.  

 V Libuši bydlíme téměř 20 let. 17 let se nám tam se sousedy nic neztratilo, nikdy nás 

nevykradli. To že se mi ztrácejí běžně ze zahrady věci, které tam zapomenu, ať už je to 

zahradní nářadí, nebo kytky nebo … (Nesrozumitelné.) Vyvrcholilo to situací, kdy nás, 

sousedka potvrdí, v jednu noc, v jeden den všechny tři sousedy, kteří sousedíme s fit parkem, 
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v noci vykradli. Když to vyšetřovala Policie ČR, samozřejmě že je nechytili, zjistili, že 

přelezli přímo z fit parku přes nás, kteří s fit parkem sousedíme.  

 Prosíme proboha po těch třech letech, pomozte nám a aspoň na noc ten fit park 

zavírejte. Mapovali jsme si situace na všech sportovištích tady v Libuši. Sportoviště K Lukám 

je oploceno. Obdobný fit park v Písnici je oplocen. Sportoviště Klokotská je oploceno, 

zamyká se na noc. Nerozumím tomu, proč musí jediné sportoviště v naší městské části 

v parku K Jezírku být celou noc otevřeno, aby umožňovalo stahování takových individuí, 

která se tam tedy povalují, a dovedete si představit, co tam v noci dělají. Manžel potvrdí, že 

nás to opravdu několikrát za noc vzbudí. Jakmile je teplá noc, tak to slyšíme. Je to 

nepříjemné, jsme unavení, pak tam po šesté hodině někdo přijde, pustí si hudbu nebo tam na 

sebe křičí, a to tedy i o víkendech. Nepřála bych vám vidět, jaké hromady exkrementů jsou za 

našimi ploty. Je to prostě nechutné, opravdu nechutné.  

 Já už nevím, na koho se obrátit. Vyčerpali jsme opravdu všechny možnosti. Městská 

policie, správce, který není správce, ale dělník, jak jsem se dozvěděla. Takže opravdu vy naši 

zástupci jste jedinou naší nadějí, aby aspoň po provozní době od osmi od večera do osmi do 

rána to sportoviště bylo uzavřené, abychom se mohli v klidu vyspat. Jako ta situace letošní 

léto byla opravdu nesnesitelná. Nebydlíte tam, nedovedete si to představit, ale paní sousedka, 

která po mně vystoupí, tak to potvrdí, že to, co si tam zažíváme každý rok, bych nepřála 

nikomu z vás. Říkám, vzdálenost 9 metrů, to je v podstatě tady vzdálenost, na kterou s vámi 

mluvím. Stačí, abych zvýšila hlas, a slyšíte to, natož když si tam někdo pouští hudbu nebo 

přiožralí tam na sebe pokřikují. 

 Jsou oplocena i hřiště v Krčském háji. Mapovala jsem to. U Krokodýla je tam. Pak 

hřiště Smotlachova, všechna jsou oplocena. Klokotská je taky oplocena, uzavírá se. Prosíme, 

pomozte nám.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Asi rovnou dáme všechna témata, 

příspěvky, které budou k fit parku. Potom by zareagoval pan místostarosta. Prosím, máte 

slovo.  

 

 Paní Anna Rydvalová: Dobrý večer, dámy a pánové, jmenuji se Anna Rydvalová, 

jsem přes 19 let občanskou této obce. Omlouvám se za roušku, jsou to zdravotní důvody, proč 

jsem si je dneska tady nasadila. Za to se omlouvám, ale věřím, že vám to asi nevadí.  

 Navážu na to, jak jsem tady vystoupila v podstatě před třemi měsíci. Nechci vás tím 

dlouho zdržovat. Jenom bych zrekapitulovala to, co jsme pro to, abychom docílili nějakého 

zlepšení té situace, udělali. Samozřejmě první jsme oslovili vás. Nenašli jsme v tom zatím 

velkou pomoc. Oslovili jsme hl. m. Prahu. Oslovili jsme Městskou policii. Víte, že jsem tady 

konstatovala, že vlastně ředitel Městské policie, když jsme s ním jednali, řekl, že s tím 

nemůže nic dělat, protože návštěvní řád nebyl vydán jako vyhláška hl. m. Prahy, a tím pádem 

ho nemá právo kontrolovat.  

 Pan starosta byl tak hodný minule před těmi třemi měsíci, že mě informoval o tom, že 

hl. m. Praha vydalo vyhlášku o tom, že na veřejnosti se nesmí požívat alkohol, tak jsme 

všichni věřili, že se to třeba lepší. Já jsem tedy k tomu byla trošku skeptická, už tady jsem 
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před třemi měsíci říkala, že oni tam třeba nemusí požívat, oni už přijdou ve stavu, kdy se 

chovají, tak jak se chovají. Situace ty tři měsíce skutečně ověřila, vyhláška není důvodem, 

proč by se tam situace nějakým způsobem měnila. Já jsem třeba věřila, že tam Městská policie 

zase udělá akci, že bude mít co kontrolovat a co vytýkat občanům, ale bohužel jsme svědky, 

že někteří, a teď to nechci říkat globálně o Městské policii, protože ředitel Městské policie 

nám nesmírně vyšel vstříc, je to nesmírně sympatický, empatický člověk. Ale tak jako všichni 

máme nějaké zkušenosti se zaměstnanci, případně s lidmi v nějakém jiném pracovním 

poměru, prostě jsou to taky jenom lidé. Přijedou tam jako hlídka v autě, rozhlédnout se 

z okénka a za pár minut odjedou, aniž třeba vyšli.  

 Víte, že jsem vám tady minule říkala případy, kdy se tam opravdu někdo válel. My 

jsme zavolali státní policii, státní policie přijela, sebrala a o pár desítek metrů dál toho člověka 

pustila. Minule jsem tady hovořila o tom, že ani nevíme, kdo je ten správce, na kterého 

bychom se měli obracet, protože když jsme si na internetu našli telefonní číslo na správce, tak 

telefonní číslo prostě nefunguje. Věřila jsem tomu, že když jsem tady před třemi měsíci 

žádala o to, že nevím, kdo je správce, že tu informaci nějakým způsobem získám třeba ze 

zápisu nebo nějakým jiným oslovením mé osoby, ale to tedy doteď nevím.  

 Situace je opravdu neutěšená, víte, že jsem tady dávala minule návrh na oplocení. 

Víte, že se o tom hlasovalo, že se to neodsouhlasilo. Znovu na vás apeluji, protože nevidíme 

jiný důvod vzhledem k tomu, co jsem tady řekla minule a co jsme tady shrnuli i tentokrát, že 

nevidíme jiný důvod, jak by se tomu dalo zamezit a jak byste nás jako občany této obce 

trošku ochránili, a cítili jsme se jako občané této obce. My se teď necítíme, protože máme 

pocit, že s těmi problémy nám nikdo není ochoten pomoci. Já vám děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Hlásí se z občanů ještě někdo? Prosím.  

 

 Paní Horáková: (Špatně slyšet.) Dobrý den, jmenuji se Horáková. Chtěla jsem 

potvrdit, co tady bylo řečeno. Co se týká Městské policie, okna ložnice máme do silnice, kudy 

přijíždí policie. Opravdu oni občas někdy přijedou o půlnoci, z auta ani nevylezou a zase 

odjedou. To je jedna věc.  

 Mám šestnáctiletého syna. Nedávno v sedm hodin ráno, když šel do školy, tak ho 

nechtěli pustit feťáci, kteří tam měli fet na lavičce. Problémy jsou tam velké, zejména v noci, 

kdy v prvním patře v baráku nemůžete otevřít okno, protože je tam rámus. V létě přijely tři 

policejní hlídky a chytaly tam feťáka, který tam křičel pomoc, pomoc, utekl do pole… 

(Nesrozumitelné.)  

 I přes den, i když je tam otevírací a zavírací doba parku, kterou nikdo nedodržuje, a 

když někomu náhodou něco řeknu, protože mi to opravdu vadí, že tam je hluk, že si nemůžete 

v půl deváté v létě sednout na zahradu, protože je tam rámus, a když někomu něco řeknete, 

aby se choval slušně, tak vám akorát vynadá.  

 A pak další věc, je tam pěší zóna, nemělo by se tam parkovat před rodinnými domy, 

není tam ani prostor, a soused, který ještě nezačal stavět, tak tam všude parkují, a když 

někomu něco řekneme, nemá to smysl, protože jsou to vulgární občané… (Nesrozumitelné.)  
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 Chtěla jsem jenom potvrdit všechno, co bylo řečeno, že opravdu je to trošku problém, 

mít pod okny… (Nesrozumitelné.) Děkuji.   

 (Mimo mikrofon) Jezdí tam i na motorkách, ty neparkují v ulici, jezdí přímo do fit 

parku. Auty dojíždí, na motorkách.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Melichar se hlásí jako občan. 

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji. Dovolím si říct stejně jako na jednání zastupitelstva, 

o kterém se zmínila paní Rydvalová, také slovo, protože si myslím, že to můžu doplnit, než 

třeba pan místostarosta se k tomu vyjádří. Je to sice problém, který se kumuluje v tom fit 

parku, my o tom víme dlouhodobě, mrzí mě, že minule zastupitelstvo nepřijalo nějaké 

usnesení, které by občanům pomohlo. Tak třeba dojde nyní k nápravě, nevím, když ta situace 

graduje. 

 Ale stejně jako jsem upozorňoval, pane starosto, sbíhají se ke mně informace jenom 

tak z okolí jako k občanovi, že se tady bezpečnostní situace, a zvlášť v severovýchodním 

prostoru Libuše, když to tak řeknu, zhoršuje, tzn., usídlily se tady jakési skupiny, nebo byly 

posíleny takové skupiny nějakých nepřizpůsobivých občanů, které se tady nalézaly dříve. 

Jenom ze svého okolí jsem zaznamenal několik zpráv o napadení, která třeba ale neskončila 

špatně, ten útočník utekl, čili nedošlo ani k vyšetřování policie.  

 Takové zprávy za minulý měsíc jsem dostal asi tři. A i když to tady nemůžu dokázat, 

protože to jsou samozřejmě takové informace: on napadl, ona začala křičet, on utekl, čili to 

nikdo nevyšetřoval, tak je to známka, že se tady ta situace zhoršila. Jsou tady jiní nějací 

škoditelé, kteří tady dříve nebyli, a ti se mohou samozřejmě kumulovat i v tom parku tady na 

Jezírku.  

 A já bych to chtěl ještě doplnit tou informací, že došlo k napadení, jak jsem vám říkal 

v telefonickém rozhovoru, třeba vykradení auta, které začalo poplachově houkat, za bílého 

dne, evidentně mladistvými, kteří vypadali jako feťáci. Je to zhruba tři týdny, datum bych 

dohledal, dejme tomu před restaurací U nebíčka, kdy prostě ti hosté vyběhli, pronásledovali 

je, ovšem kluci jim utekli, a všechno to bylo do toho severovýchodního koutu mezi Libuší a 

Kunraticemi, kde pravděpodobně mají nějaké prostory třeba v těch halách na kunratickém 

katastru. Žádal jsem upřímně řečeno za nás kunratického místostarostu pana Hýžu i paní 

starostku Alinčovou, zda by i oni ze své strany, protože jejich katastr tam s námi souvisí, 

mohli věnovat zvýšený dohled tomu prostoru. Přislíbeno mi to bylo, samozřejmě jaký je 

potom převod do praxe přes Městskou policii a tak, to lze těžko předjímat.  

 Ale chtěl bych poprosit, jestli by někdo ze zastupitelů tedy neakcentoval prosby 

občanů, nevzal je za své a znovu jste ta rozhodnutí o oplocení, případně o nějaké jiné sanaci té 

situace nezvážili. Děkuji vám.  

 

 Paní Anna Rydvalová: Ještě jednou dobrý večer, jmenuji se Anna Rydvalová. Ještě 

bych trošičku navázala, možná jsem to chtěla zmínit, každopádně jsem to zmiňovala před 

třemi měsíci, že počet krádeží se tam velmi zvýšil. Tam bylo takové období, jestli si 
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vzpomínáte, tak za námi vedle sběrného dvora byly sběrné suroviny. V ten moment, kdy se 

sběrné suroviny zřídily, tak to byla jedna krádež za druhou. My jsme na domě mívali měděné 

okapy atd., atd. Pojišťovna vzhledem k tomu, že tam byly opakované krádeže, chtěla mi 

vypovědět pojišťovací smlouvu, protože řekla, že na tak časté krádeže pojistit nechce, ať si 

najdu někoho jiného.  

 Naštěstí se mi podařilo nějakým způsobem, nebudu tady o tom hovořit, přesvědčit 

podnikatele, kteří ty sběrné suroviny zavřeli. Zůstal tam jenom ten sběrný dvůr. Tím 

okamžikem krádeže přestaly. Takže se domnívám, že tak jak jsou teď ty krádeže, a navazuji 

na to, myslím, že před třemi měsíci jsem to tady také zdůrazňovala, že jednu noc nás všechny 

tři domy vykradli. Tomu třetímu sousedovi vykradli auto, nám vykradli chatičku, co tam 

máme, altánek, Novotným všechno ostatní, co měli na zahradě. Já se domnívám, že pokud by 

se nám podařilo vás přesvědčit, abychom provozní řád donutili ty lidi tam dodržovat, tak že 

tím momentem většina těchto problémů, které tady již dva roky nastiňujeme, tak že se jich 

zbavíme.  

 Apeluji na vás, abyste, než případně pan starosta dá hlasovat opakovaně o tom, jestli 

tam ten plot postavit, tak před třemi měsíci jste se rozhodli, jak jste se rozhodli. Já bych vás 

teď moc poprosila vzhledem k těm faktům, které tady všichni říkáme, a tomu, jak se situace 

zhoršuje, abyste skutečně zvážili a přijali nebo pomohli přijmout nějaké jiné rozhodnutí. 

Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Jestli se ujme slova pan Korbel, 

potom ho doplním. Ještě chce doplnit paní Novotná. 

 

 Paní Novotná: Ještě bych se možná zeptala vás jednotlivě. Pane Řezanko, podpoříte 

náš projekt?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pozor, musím vás přerušit. Zastupitelstvo 

městské části jedná podle jednacího řádu. Už tímto přerušujeme jednací řád, že vám dáváme 

více prostoru, ale nejste tady od toho, abyste takto postupně vyvolávali jednotlivé zastupitele. 

Máte právo položit otázku a být odpovězeno. 

 

 Paní Novotná: Pokládám zastupitelům otázku: Podpoříte projekt oplocení fit parku a 

uzavírání mimo provozní dobu?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Otázka je jasná, rozumím. Poprosím pana 

Korbela.  

 

  Zastupitel Michal Korbel: Dobrý večer, dovolil bych si tuto odpověď dát ve dvou 

částech. První část bude, co se týče bezpečnosti, toho, co jste tady hovořili o feťácích. Nevím, 
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jak se to dá rozpoznat. Asi jo. Prostě každopádně situace není špatná jenom na části, kde jste 

vy. Je to, řekl bych, celopražský, možná celorepublikový problém, který vznikl asi i z důvodů 

covidových, kdy ti lidi neměli co dělat, sklon k alkoholismu a užívání látek asi vzrostl. 

 Chtěl bych tím říct, nejen ve vaší lokalitě. Žiji tady na Libuši 42 let, za poslední tři 

roky mě vykradli dvakrát. Mám kamerový systém, mám zabezpečovací systém, vykradli mi 

také zahradu, vlezli mi tam vždycky přes plot, přes zamčenou bránu, přes kamerový systém. 

Neudělal jsem s tím taktéž nic, zavolal jsem policii, policie přijela, řešila. To je stejné, co se 

dá dělat v tomto případě. To je jedna část věci.  

 Já vám v tom strašně rozumím, protože já samozřejmě jediné, co jsem dokázal udělat, 

že jsem se snažil si majetek bránit sám, protože jsem byl zoufalý. I když jsem teď na pozici, 

jaké jsem, tak jsou samozřejmě možnosti daleko lepší, jsem v kontaktu s ředitelem Městské 

policie, intenzivně jednáme o lokacích na celé Libuši a Písnici, tipujeme je, kde jsou opravdu 

ty lokace špatné. Není to jenom jedna lokaci na fit parku, těch lokací je trošku víc, a já jsem 

rád, že se nám daří ty lokace postupně odbourávat, jednotlivá hnízdečka těchto osob 

nepřizpůsobivých, jak se k nim tady tedy budeme vyjadřovat, bylo více. Počet se zmenšuje.  

 Je prostor pro to, že Městská policie koná, koná v těch místech častěji, pokuty 

rozdává, zadržuje osoby, popřípadě ona je nezadržuje, ona je může zadržet jenom policie 

státní, takže přivolá státní policii, když dochází k nějakému přestupku, potažmo dochází 

k porušování vyhlášky, pokutuje. Dělo se to teď i třeba na sídlišti v Písnici, kde byl zvýšený 

dohled Městské policie, kde docházelo k obtěžování občanů. Řešilo se to několik přestupky, 

mám to v mailu, teď to tady nebudu vyjmenovávat. Určitě se na tomto pracuje. Říkám, není to 

jedna lokace v parku. 

 Tudíž si pokládám jenom jednu otázku. Opravdu si myslíme, že oplocení toho 

pozemku způsobí, že ti lidi se nebudou dál na těch lavičkách srocovat, nebudou chodit na 

trávník? Pokládám si to sám. Vůbec teď neříkám nic proti tomu, že to třeba nemůže být dobrý 

nápad. Nevím. (Reakce mimo mikrofon.) Dobře, ale v noci od deseti hodin je tzv. rušení 

nočního klidu, tam vám potom vyhláška dává možnost zavolat tu policii, oni musí konat. Oni 

je musí minimálně vykázat z toho místa, a věřte tomu, že když je vykáží dvakrát, třikrát, oni 

se tam vracet už nebudou. Nevím, vím, jak to funguje v jiných lokacích, a funguje to. Já se 

s vámi nehádám, nepřu, jenom vám říkám, jak to je. A to je první část otázky.  

 Druhá část je, my jsme za měsíc srpen a začátek září s pomocí úředníků městské části, 

pan starosta a já jsem se zúčastnil, všichni lidé, kteří v lokaci u fit parku provedli 41 šetření 

v různých časových úsecích během dne a v různých dnech včetně víkendu. Musím bohužel 

říct, že z těch 41 dnů, a to je opravdu nezávislé, to není věc, která by se dělala, že jsme si 

řekli, půjdeme tam pondělí, úterý, středa ve čtyři a kolik tam bude lidí. Je tam opravdu 

spoustu dat.  

 Upřímně nejhorší den byl někdy 7. 8. v deset – jedenáct, kdy tam byla na lavičce 

babička s dvěma dětmi a čtyři dospělí s dvěma dětmi a hráli si tam. 14. 8. čtyři dospělí dvě 

děti. Upozornění, ať nehlučí z naší strany, protože to byli rodiče vietnamského původu, děti 

tam řvaly. Byli na to upozorněni, aby se chovali slušněji. Opravdu když se koukám, termíny 

3. 8., 4. 8., 1. 9., 13. 9. v časech 17.15, 19.00 hodin, 18.55, 6.53 minut ráno. 1. 9. v 10.00, to 

jsou všechno nuly, tam nebyl nikdo přímo v tom fit parku. Nebylo to v době, kdy prší, nebo 

kdy je příliš velké vedro, to jsme právě nechtěli. Aby to bylo trošku, abych řekl na rovinu, 
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nedodělané. Fakt jsme tam chodili. Dokonce já když jsem šel na procházku s dětmi, tak jsem 

se tam kolikrát zastavil. Když chodím do hasičské zbrojnice na schůze, pokaždé jsem si to 

tam šel projít. Já rozumím tomu, že se večer může něco dít. Děje se to i u mě v ulici, děje se 

to na sídlišti, děje se to všude, ale to je věc, která se bude muset řešit komplexně. Není to na 

jednom místě.  

 Říkám, zkusme se o tom ještě pobavit, zkusme něco vymyslet, ale nejsem si úplně 

jistý, a neříkám to teď jako ošklivě, ale nejsem si úplně jistý, jestli zamčení toho hřiště 

způsobí, že opravdu daná lokace bude „čistá“. To je jenom za mě. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ještě pana Korbela doplním, možná tu 

statistiku vzal příliš zkrátka, nemuselo to z toho být zřejmé. Jenom doplním. Žádal jsem pana 

tajemníka, aby tam ráno pravidelně mezi šestou a sedmou hodinou chodil. V srpnu uskutečnil 

mezi šestou a sedmou hodinou 22 návštěv. 1. srpna v 6.51 nikdo. 2. srpna 6.22 nikdo 3. srpna 

6.14 nikdo. 4. srpna 6.21 nikdo. 5. srpna 6.55 nikdo. Takhle můžu pokračovat dalších 20 dní. 

Mezi šestou – sedmou tam nezachytil. Zachytili jsme někdy dopoledne, co tam máme apod. 

Jenom jsme upozorňovali na to, co nás tady bylo v červnu interpelováno, že tam od šesti 

někdo chodí pravidelně cvičit. (Reakce mimo mikrofon.) Prosím, neskákejte mi do řeči, my 

jsme vám do té řeči taky neskákali a dali jsme vám dostatek prostoru. Odpovídáme vám na 

otázky.  

 To že od šesti. Ptal jsem se na to policie, jestli tam má hlášeno, že tam někdo od těch 

šesti hodin je. Nikoho jste tam nehlásili. Ty informace, že tam někdo od šesti chodí, a ještě 

chodí se psy, nevím, co to bylo. Neříkám, že tam nikdy nikdo nebyl se psem. Jenom my jsme 

tam opravdu uskutečnili 22 mezi šestou a sedmou ráno, že tam někdo chodí cvičit se psy, a 

tato informace se v srpnu absolutně nepotvrdila. Jsem rád, že už jste to tady neříkali, takže to 

muselo být něco nahodilého, ale mezi šestou – sedmou ráno tam nikdo nechodí, byť tady teď 

říkáte, že tam od šesti hodin chodí. V srpnu tam pan tajemník, který tam dělal pravidelně, 

dostal to pokynem, aby tam chodil, tak tam nikoho nezachytil. Ti další, co jsem zachytil já, 

zrovna to byla u mě ta paní Vietnamka a čtyři děti, to tam někdy bývá. 

 Obecně musím říci, všechny parky v Praze jsou problém. Běžte se zeptat kdekoli 

jinde, všude si stěžují. Mluvil jsem s lidmi u zahrádkářské kolonie, tam si taky lidé stěžují. 

Ano, že tam po večerech v létě jsou mladí, taky tam říkají od covidu, co tam je. Takže co 

uděláme? Zrušíme všechny parky? Nebo vytrháme všechny lavičky? Tam nemáme nic 

oploceného, není tam žádný fit park, a taky tam omladina chodí. Z mého pohledu děti, ale asi 

bych je urazil. Omladina, která tam chodí.  

 U nás v Mirotické proti Žabce, tam to ráno uklízíme. Pan kolega Řezanka by mohl 

potvrdit. Když jdu ráno přes fit park, když jsem šel, tak tam nevidím plechovky. Vy tam máte 

nějaké uvědomělé opilce, kteří to asi po sobě v noci uklízejí. U nás jsou neuvědomělí opilci, a 

tam u Žabky u autobusové zastávky, když si to tam koupí a v jedenáct hodin tam skončí, tak 

ráno tam po nich ty plechovky a flašky leží a my to tam jako místní uklízíme. My je tam taky 

slyšíme v jednu hodinu v noci. To tam je. Nemám hlášeno, kolikrát jste něco takového 

nahlásili na policii, která tam je, ale statistika, kterou máme, kontrol 41 a kolik z nich jsme 

tam někdy zachytili. Běžte se tam opravdu podívat, chtěl bych spíše slyšet, potom mi řekněte 

soukromě, zastupitelé, když tam budete, máte na mě telefonní číslo, budete tam někdy a 
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uvidíte tam tu partu, tak mi to, prosím, vyfoťte a dejte mi tuto zpětnou vazbu, protože já to od 

takových lidí nemám, nebo od vás.  

 Hlásila se paní doktorka Adámková, potom paní Jungwiertová. Dáme prostor.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Já bych rozdělila taky to své do několika částí. Za 

prvé, naprosto s vámi soucítím a musím říci, že máte jednu výhodu. Jste tři, já jsem jedna. 

Sousedím s takovou prolukou, kde není nic, pan starosta ví, kolikrát ho tím obtěžuju. Volám 

policii, policie většinou přijede, už tam nikoho nenajde, a že jsou o 50 m dále, ti nebyli 

hlášeni, tak ty nekontroluje. Což není výtka policii, oni jsou povinni přijet na to, co byli 

vyzváni. To jenom říkám, co je situace. Je to dokonce tak daleko, tím že jsem sama a za mnou 

je opravdu proluka, která je akorát pro psy a pro vztek, tak si mi dokonce přivázali k plotu 

deku, a tam bivakují.  

 Jinak co se týče feťáka, na pana kolegu Korbela, to poznáte. On má totiž tu jehlu 

v žíle. Takže já to poznám naprosto spolehlivě. Na mě soused volá, nechoďte dneska tudy 

z večerky, obejděte to. Protože to prostě nejde. Před dvěma lety jsem dokonce ve vlastní 

zahradě nepustila děti do rohu, protože tam fakt byly ty jehly.  

 Jinak naprosto s vámi souhlasím. Má-li to být tak, že tady vznášíte, že bychom měli 

přijmout usnesení, že se má oplotit fit park, tak si ho osvojuji a uvidíme, jak by se to dalo. To 

je jedna věc.  

 Druhá věc je, že si myslím, že to se tím nevyřeší, protože hřiště v ulici K Lukám je 

tedy s malým plůtkem, ale to není nic. V jedenáct hodin večer sedí na pískovišti a píchají si 

do žíly, pak se chodí to pískoviště uklízet. Je to velký problém, já nechci vůbec tvrdit, že se 

s tím dá, nebo nedá něco dělat, tak rezolutně, jako pan kolega Korbel. Já si myslím, že 

musíme být důslednější a důkladnější a udělat všechna preventivní opatření. Proto rozumím 

vašemu oplocení, byť říkám znovu, že to má i tento limit, a v tom případě si toto usnesení 

osvojuji a myslím si, že by se o něm mělo hlasovat. Uvidíme. 

 Další věcí je, že samozřejmě vždycky se dá dělat něco víc jednoznačně. Proaktivní 

přístup je tam jednoznačně nutný. Musím ale říci, že Městská policie je fakt velmi 

spolupracující, ale musí konat v rámci svých možností. Oni nemůžou dělat to, co jim 

nepřísluší.  

 Z toho jsou dva závěry. Za prvé, osvojuji si návrh usnesení, že by se měl oplotit fit 

park v ulici K Jezírku. Za druhé jako druhou část, určitě do příště. Jsme před volbami, 

samozřejmě nikdo neví, jak to dopadne, ale předpokládám, že část čelního stolu v nějaké 

pozici tady bude, takže tam dávám i do budoucna, že se s tímto musí nutně pracovat, protože 

problém na Libuši je velký, a on graduje. Graduje proto, že na společné části k těm 

Kunraticím ten sběrný dvůr samozřejmě to nese. Dneska jsem zrovna potkala dva naše pilné 

spoluobčany. Oni jsou opravdu pilní, oni lítají s tím kolem sem a tam, to jako musím říct, že 

ano, jak tam opět zabočovali, měli plné košíky. Odér se linul až do auta, to musím taky říct.  

 A za další, s těmi feťáky si myslím, a teď to myslím do budoucna, protože v tomto 

složení radnice už dlouho pracovat nebude, musí být proaktivnější, protože si myslím, že tam 

vedení radnice určitý rest má. Děkuji.  
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 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Jungwiertová byla přihlášena.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Já vlastně úplně nevím, co mám dělat. Možná 

bych potřebovala vaši reakci, jak naložíte s tím, co říkala paní Adámková. Chtěla jsem 

předložit usnesení, kde bychom se nějak vyjadřovali k oplocení fit parku, které už jsme 

předkládali dvakrát za sebou. Chtěla jsem ho dát znovu na stůl a požádat o jeho zařazení na 

programu. Vzhledem k tomu, že paní Adámková si ho osvojuje, tak nevím, jak je to procesně 

správně.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pojďme to udělat procesně tak, že bychom 

dojeli interpelace občanů, potom zařadíme návrh na dozařazení programu samostatného bodu 

a hned to dáme jako bod číslo 1. To bych viděl procesně, že by bylo nejlepší. Třeba je tady 

ještě někdo, kdo chce nějakou jinou věc řešit v bodě Interpelace občanů.  

 Ještě paní místostarostka Koudelková a ještě se hlásil pan Korbel.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji, paní doktorka Adámková, budu na to 

reagovat. Musím hned. Vedení městské části skutečně intenzivně spolupracuje s Drop In. To 

víme. Děkuji panu Melicharovi, že pokyvuje hlavou, protože to setkání, které jsme uskutečnili 

tenkrát v širším plénu i s maminkami s kočárky, se uskutečnilo. To ale neznamená, že se 

neuskutečňují další.  

 Jenom znovu zopakuji, co je známé, neboli Drop In řeší drogově závislé. Drogově 

závislé znamená, že kdokoli z občanů nemůže volat o pomoc neziskovou organizaci, ale 

okamžitě volá policii. Je to skutečně situace, která je celorepubliková, velmi dobře jste to tady 

už zmínili. Je to i celopražská, ale především celorepubliková. Zatím ještě nejsme v situaci 

Prahy 1, která je opravdu v nesmírně svízelné situaci, protože tam je ta situace tak zlá, že 

v podstatě se opravdu i vypovídají nájmy organizacím, které pomáhají už strašně desetiletí, 

ano. My jsme v situaci jako země, která musí s tímto fenoménem pracovat daleko 

intenzivněji, ale promítá se to do života na každé městské části.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Korbel, a potom tam vidím ještě 

přihlášky z řad občanů k tomuto tématu.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky Adámkové, jak 

hovořila o těch sběrných surovinách na Dobronické. Sběrný dvůr hl. m. Prahy myslíte? Ale 

tam není důvod, aby nějací bezdomovci – tam se nic nevykupuje, tam se jenom odnáší. 

Nechápu, proč tam míří. Do lokality. Dobře, děkuji. Jasně, děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Rydvalová.  
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 Paní Anna Rydvalová: Jenom velmi stručně. Jmenuji se Rydvalová. Já jsem hrozně 

ráda, že jste věnovali tolik času, abyste tu lokalitu navštívili a nějak mapovali. Když jsem tady 

v červnu mluvila o výcviku psů, nepoužila jsem slovo pravidelně, a také v zápise je to 

nepravidelně. To jenom na doplnění. A pravdu máte v tom, že nevím, od které doby, ale teď 

se tam nic takového nekoná. Domnívám se, že to bylo nějaké období, nebo ti lidé dostali 

nějaké upozornění, a už tam s těmi psy nechodí.  

 A potom ty ostatní časy, my tady pořád zdůrazňujeme, že nejhorší je situace od deseti 

do ranních hodin, tzn., tři, čtyři, pět, nevím, úplně to nedokážu kvantifikovat, ale pokud tam 

půjdete ve čtyři odpoledne nebo v osm večer, to je tam takový ten běžný provoz, tzn., možná 

tam někdy křičí děti, možná někdo jiný, to máme asi všichni, kdo máme hřiště, s tím se asi 

musíme smířit. To samozřejmě nám může vadit, ale nemůžeme to kritizovat, protože to s tím 

hřištěm souvisí. 

 Ale nám vadí to, jak se tam chovají ti lidé v nejhorší době, tzn. od deseti do těch 

ranních. A to se domnívám, vím, že výčet jste tady nečetli samozřejmě úplný, ani na to není 

prostor, ani to nevyžaduji, ale myslím si, že když tam půjdete někdy ve dvě, ve tři ráno, 

budete překvapeni. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dáme ještě prostor paní Horákové.  

 

 Paní Horáková: (Není slyšet.) Měli jste časy, jako šest ráno, čtyři odpoledne, ale tam 

se jedná o časy jako dvě ráno, tři ráno, čtyři ráno. Půlnoc. Začíná to v jedenáct, ve dvanáct si 

tam pustí magnetofon, křičí tam. Jsou to opravdu feťáci. A u toho sběrného dvora někde oni 

spí, v keři mají spacáky… 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Melichar.  

 

 Pan Jaroslav Melichar: Mám technickou poznámku. Navrhuji, protože jsou tady 

velice komplikované časy a neustále to směřuje k nějaké definici nočních hodin, navrhuji, aby 

se jednalo o době nočního klidu, který je jasně definován od 22 do šesti ráno. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní zastupitelka Černá se hlásí.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Dobrý večer. Asi bych se nechtěla úplně vyjadřovat 

k oplocení fit parku, ale ráda bych jenom zmínila, že my bydlíme na sídlišti Písnice a 

v posledních měsících jsme začali taky vnímat od sousedů i z vlastní zkušenosti, že se tam 

našima očima zhoršuje situace, že se tam přesně hromadí různé nekalé živly, a tak jsme 

iniciovali otázky na pana starostu, iniciovali jsme schůzku s ředitelem Městské policie 

s panem Gejzou Úlehlou, a ten výstup z toho byl, že je vlastně potřeba všechny tyto věci, 
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které se dějí, ač jsou to banality ve vašich očích, tak je potřeba hlásit. Pan ředitel říkal, že to, 

že na vás někdo třeba vulgárně pokřikuje, tak vy to hodíte za hlavu, jste nespokojena, šíříte to 

mezi sousedy, ale dál už se to vlastně nedostane. Pro Městskou policii ta lokalita zůstává 

bezpečná. A on nás na to upozorňoval a říkal, je prostě potřeba, aby se všechny tyto věci 

hlásily. A opravdu máme zatím pozitivní zkušenost. Městská policie zhustila prohlídky na 

sídlišti. Poprosili jsme právě i o to, aby tedy častěji vystupovali z auta, aby jenom 

neprojížděli, a spolupráce s panem ředitelem, s Městskou policií je opravdu velice dobrá, 

takže já za sebe bych určit viděla: volat, volat, volat.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Radová, potom si ještě 

vezmu slovo.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: V podstatě jsem si to chtěla nechat už na diskuzi k tomu 

návrhu usnesení, ale protože se to tady řeší v podstatě jako diskuze, tak s tím asi vystoupím 

rovnou. Já si myslím, ten plot už se navrhoval dvakrát. Je to opatření, které je levné, dá se 

udělat a určitě, nebo nevím, jestli určitě pomůže, ale můžeme to zkusit eliminovat od toho 

nejlevnějšího. Jestli platíme panu tajemníkovi přesčasy za celý srpen od šesti do sedmi, 

jednačtyřicetkrát tam chodí místostarostové a pan starosta ve svém volném čase, tak si 

myslím, že se ten čas dá využít opravdu jinak, a ty peníze jsou vyhozené. Ten plot, který bude 

z nějakého pletiva, bude stát méně, nebo stejně. Nevidím žádný důvod, proč tady řešíme, kde 

je to horší, kolikrát se má volat policie. Já z toho, co jsem slyšela, co tady občané říkali, to už 

prostě využili. Policii tam volají, volali tam Městskou policii, zkoušeli, co bylo možné.  

 Zároveň tedy, pokud je to tak špatné, já to sama za sebe nevnímám na Libuši, ale mrzí 

mě, že pokud to pan Korbel monitoruje delší dobu, nebo všichni o tom mluvíte, měli jste 

nějaká jednání, tak jako zastupitel bych od vás jako od rady očekávala, že to tady budeme 

někde řešit, když je zhoršená bezpečnostní situaci na Libuši. Že budeme připravovat nějakou 

mapu kriminality, nebo že budeme řešit, která území jsou špatná. Jestli je taková zkušenost, 

můžeme zvážit třeba kamerový systém. Můžeme s tím něco udělat. Nebo aspoň bychom o 

tom mohli vědět. Nevím, proč se to dozvídáme bokem, že to je celopražský problém, že je to 

všude, Praha 1 je na tom hůř. Můžeme tady řešit, kdo byl vykradený a nebyl vykradený, ale to 

je asi zbytečné.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Zareaguji, požádal jsem o slovo. 

Samozřejmě nikomu neplatíme za to, že chodí na hřiště. Jak toto můžete s prominutím 

vypustit z úst? Přinejmenším byste to mohla položit jako otázku, nikoli jako konstatování, že 

panu tajemníkovi platíme za to, že chodí na hřiště. Jsou to přesčasy. Pana tajemníka jsem 

požádal, stejně tak jako nemám za to žádnou odměnu já, ani pan Korbel. Mimochodem za 12 

let, co jsem tady, jsem nedostal ani korunu odměny. Takže to není, to děláme opravdu proto, 

že to téma nás zajímá, cesty jsme si přesměrovali tak, abychom přes to hřiště chodili. Tak to 

jenom, prosím, držme ten věcný tón. 

 Ještě bych zareagoval na to hřiště K Lukám. Mám tady zprávu o tom, proč jsme také 

požádali o spolupráci s Drop In a informace, ještě to tady nezaznělo. Mám tady zprávu 
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v rámci terénních pravidelných kontrol Drop In. Dělají pravidelné sběry ve vybraných 

lokalitách na území Libuše, Písnice. Na tomto konkrétním hřišti od dubna do června 2022 

nezaznamenali žádné sběry. V červnu 2022 zde zaznamenali pouze zbytky parafernálie. 

Omlouvám se, nevím, co to je. V srpnu 2022 byl jeden nález. Naposledy tam byli 14. září, 

opět bez nálezu. Tady potom informace, že spolupracujeme s Prahou 12, s ředitelem Městské 

policie, která tu provádí také namátkové kontroly a případný sběr stříkaček. Doporučení od 

policie, pokud občan Libuše, Písnice uvidí, že se narkoman zdržuje na tomto hřišti či jiném 

oploceném pozemku, nebo nalezne stříkačky či pozůstatky po narkomanech, nechť zavolá 

156, nechá se přepojit na místní služebnu Prahy 12. Zároveň by nahlašovatel měl zůstat na 

místě, vyčkat příjezdu Městské policie. Nechť stříkačky či jiný odpad sám nesbírá, v případě 

nouze opatrně sebere, vyhodí do směsného odpadu. Pokud se na oploceném hřišti či pozemku 

zdržuje bezdomovec, opětovně nechť se volá policie, ta ho může bohužel jen omezeně 

vykázat za tyto prostory.  

 A spíš máme evidované místo, které se týká těch nepřístupných, řekl bych, naštěstí 

veřejnosti nepřístupných křovin a budoucí stanice metra Libuš. Tam si rozhodně žádné děti 

hrát nechodí.  

 A poslední věc, kterou jsem chtěl říci v rámci té vyhlášky, která byla tedy v tom 

červnu schválena, tak tam máme za Libuš uvedeno prostranství kolem úřadu, jenom abychom 

věděli, které jsou přímo taxativně vymezeny v té vyhlášce, Libušská č. p. 31, Libušská mezi 

křižovatkami s ulicí Meteorologická a Dobronická, sídliště Písnice, tedy konkrétně ta 

dlážděná plocha v katastru Písnice před objektem restaurace, park U Zahrádkářské kolonie a 

park K Jezírku. Tolik jenom data z toho, co je.  

 Paní Adámková, paní Jungwiertová a pak jsem viděl pana Korbela.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Mám technickou, a to jednu konkrétní. Bylo to 6. 

září, kdy dva ne neznámí, ale známí občané volali polici, čekali na ně, protože tam viděli 

stříkačku, kterou mi ukazovali, policie přijela, řekla, že je mimo území hřiště, což měli 

pravdu, byla na chodníku vedle, čili že to řekli špatně, a odjela. Vzala jsem si rukavice a 

stříkačku jsem zlikvidovala. To jenom proto, abychom si nemysleli, že máme všechny údaje 

dané. Prosím pěkně, neschovávejme se. Jestliže občan má problém, za to, že někdo něco 

volal, a oni nenašli. To mně připadne opravdu velmi neseriózní. To za prvé.  

 Za druhé řada občanů tam z těch paneláků si to hřiště, opravdu nevolá tu policii, to 

naprostý souhlas, a prostě to uklidí. Což může být ne dobře, ale oni v dané situaci to řeší tak, 

aby si to dítě tam mohlo hrát. Prosím pěkně, nebagatelizujme údaje občanů, a to, že někoho 

nezavolají, nebo zavolají, a co má za úkol Drop In, víme všichni. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Jungwiertová, pan Korbel.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Chtěla jsem říct v podstatě něco podobného. My 

jsme byli uklízet v té lokalitě v parku K Jezírku a na přilehlém poli v rámci akce Den Země, 

Ukliďme Česko, a ty stříkačky jsme tam našli. Já jsem tedy nevěděla, že to mám hlásit, takže 



 

21 
 

jsme si vzali rukavice a naházeli jsme je do těch pytlů. Nebyly přímo na tom hřišti, byly 

v okolí. Myslím si, že pokud čekáme skutečně na to, až budeme nacházet stříkačky na hřišti, 

tak to už bude opravdu pozdě.  

 Oni sem chodí několikrát za rok. Myslím si, že mají všichni lepší program, jak mohou 

trávit večery. Říkají nám tady neustále ty samé informace. Vy se neustále snažíte to 

bagatelizovat nějakými statistickými nebo pseudostatistickými údaji. Myslím si, že to je 

skutečně neseriózní přístup k tomu problému. To řešení my nevíme, jestli to skutečně 

pomůže, ale je relativně jednoduché. A tady není vlastně ani vůle to předložit na program 

zastupitelstva. Nebo nevíme, dneska se to třeba povede. Dvakrát se to nepovedlo, můžu být 

optimistická. Třeba když to předloží paní Adámková, projde to.   

 Takže bych ráda možná místo té debaty: ve dvě hodiny tam někdo byl, v jednu hodinu 

tam nikdo nebyl, myslím si, že to je skutečně zbytečná debata. Ten problém oni vnímají, a je 

potřeba nějaké řešení k tomu zaujmout. Myslím si, že není řešení tam jenom posílat další 

statistiku nebo dalšího člověka, který to bude monitorovat v jiný čas. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Technickou. To že jsem tady zmiňoval to 

hřiště, protože to tady opakovaně konkrétně zaznělo. Takže jsme požádali o monitoring toho 

hřiště, protože bylo výslovně řečeno opakovaně, že se stříkačky nacházejí na dětském hřišti. 

Proto jsme požádali o ten monitoring, a kolik údajů mají. Byly tam výskyty. Jenom že tam ten 

Drop In i na základě našeho požadavku, že tam opakovaně chodí. Dva výskyty jsme tam od 

toho dubna měli, což je samozřejmě šílené.  

 

 Paní Anna Rydvalová: Už jenom poslední větu. Zapomněla jsem reagovat na to, co 

pan Korbel tady říkal minule. Zpochybňoval to, že když se oplotí fit park, tak jak můžeme 

vyloučit, že ti lidé nebudou na těch lavičkách. Samozřejmě že to vyloučit nemůžeme, ale ty 

lavičky a to původní hřiště je tam již několik let. My jsme před tím, než se vybudoval fit park, 

nikdy nebyli na zastupitelstvu z tohoto důvodu. Tzn., že se dá předpokládat podle těch 

zkušeností, které máme, že na těch lavičkách to soustředění není takové jako u fit parku. A to 

nemluvím o vzdálenostech. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře, asi v rámci Interpelací občanů 

pokračujeme k nějakému dalšímu tématu, je-li. Není. Uzavírám bod Interpelace občanů, a teď 

tady zaznívá návrh na zařazení bodu na program, tak poprosím někoho, abyste se ujal 

definování a předložení programu, a třeba přečetl návrh usnesení.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Dobře. Oživila jsem návrh usnesení, které jsme 

měly připravené s kolegyněmi v červnu tohoto roku. Přečtu návrh usnesení, a potom bych 

požádala o jeho zařazení na program. Předkládá jej Pavla Tůmová, Eva Radová a já, a paní 

Adámková tedy. Můžeme samozřejmě, kdo další by se k tomu chtěl takto přihlásit. 

 Návrh usnesení by zněl: ZMČ Praha – Libuš ukládá radě MČ Praha – Libuš prověřit 

možnost oplocení fit parku v parku K Jezírku, vybudovaného na pozemku parc. č. 401/5 v k. 
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ú. Libuš, a uzamykání areálu v době mimo provozní hodiny fit parku. Za druhé informovat o 

výsledku dle bodu I. ZMČ Praha – Libuš na jeho následujícím jednání, což tedy teď nevíme 

přesně, jak to bude, ale takový je návrh usnesení.  

 Důvodovou zprávu tady netřeba zmiňovat, protože ta byla dostatečně a velmi 

podrobně popsána.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. V první fázi dám návrh na zařazení 

nového do programu, bude to formálně bod číslo 3., tak jak bylo řečeno, řekněme Oplocení fit 

parku.  

 Kdo je pro zařazení tohoto bodu na návrh programu? 10 pro zařazení. Formálně kdo je 

proti? Nikdo. Zdrželi se? 5. Takže nám to vychází. Bod je zařazený. 

 

3.       

Návrh na oplocení fitparku K Jezírku 

 Máme tady přečtený návrh usnesení. Teď je vlastně otevřena diskuze. Ptám se, jestli 

k tomu chce ještě někdo něco říci. Pan Macháček.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Prosím vás, já nemám vůbec nic proti tomu, 

vybudovat oplocení. Jenom neumím zajistit člověka, který to bude každý den zamykat a 

odemykat 365 dní v roce, neděle, svátky, zima, léto, prázdniny, volno, všechno. Já si neumím 

představit, jak toto zajistit, protože to je práce asi měřitelná ve vteřinách, odemknout, 

zamknout taktéž. Jak toho člověka platit? Já to zkrátka neumím zajistit. Jestli někdo ví, jak na 

to, tak si to rád poslechnu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nevím, kdo byl dřív, jestli paní doktorka 

Adámková, nebo pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Kolegyně, kolegové, tato otázka je určitě relevantní, jak ji 

položil pan Macháček, ale návrh usnesení zní: prověřit možnosti. My teď nerozhodneme, že 

to bude hned oplocené. My tady budeme prověřovat možnosti, a já nevím, jak například 

dneska fungují dálkově ovládané elektronické zámky, prostě technika je daleko, a i takové 

věci se dají zařizovat. Ale určitě v tuto chvíli můžeme hlasovat o usnesení, které tu možnost 

prověří. Tyto dveře bych si nezavíral. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Adámková, potom pan Macháček.  
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 Zastupitelka Věra Adámková: Já jsem chtěla něco podobného. Na druhou stranu se 

domnívám, že jsou tady tři sousedé, kteří pravděpodobně zdarma to určitě v deset hodin 

zamknou. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Macháček, potom pan Melichar, jestli 

jsem viděl. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Chtěl bych poděkovat panu Kadlecovi. Je vidět, že 

jste o generaci mladší než já. Mně tyto moderní způsoby ještě tak nepřirostly k srdci. Znám 

klasického klíčníka. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Melichar.  

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji. Samozřejmě generační souzním s Pavlem, takže mě 

to také nenapadlo. Ale chtěl bych to podpořit. Proboha, vážení. Opakovaně chodí občané, 

mají jakýsi požadavek na své zastupitele. Zastupitelstvo jim do této doby nevyhovělo, a nyní 

když se situace zhoršila, je šance vlastně jim vyhovět. Ať to tedy 100% pomůže, nebo 

nepomůže, alespoň se udělá jakýsi krok. Vlastně to navržené usnesení je prověření možností a 

prověření všech těchto dílčích vlastně otázek k tomuto tématu. Čili k faktickému přijetí by 

došlo až na dalším. Takže o co jde?  

 Konec konců když se vrátím k tomu generačnímu souznění, vždyť takhle funguje řada 

zámeckých zahrad, řada různých parkových lokalit, konec konců hřbitovy, tam vždycky je 

jakási dohoda s kýmsi, kdo to otevře i bez té moderní techniky, a s tou moderní technikou by 

to bylo možná centrálně vůbec bez problémů, ale to je vlastně až otázka toho prověření. Nyní 

si myslím, že je morální, jako bývalý zastupitel snad mohu říci, morální povinností zástupců 

našich občanů se vyjádřit k opakovanému přání našich občanů. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nikoho nevidím. Pan Macháček. 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Mně byla objasněna metoda, že to je možné. 

Omlouvám se za svoji natvrdlost. Možná to je tím, že mám dva metry, tudíž dlouhé vedení. Já 

jsem pro. Hlasujme.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Já jenom spíš taková poznámka. Teď když 

tady někteří říkají, že s tím občané poslouchají, já to poslouchám, budu hlasovat pro 

prověření. Jenom bych chtěl upozornit, že teď když tady někdo zvyšuje hlas, že to občané 

chtějí a proč se tomu bránit. Jestli jsem si dobře prostudoval politické programy, s kterými ty 

tři subjekty jdou do voleb, což jsem si studoval z mého vlastního zájmu, protože se chci, řekl 

bych, inspirovat, leckoho něco napadne, co nenapadne nás, tak jsem ani v jednom politickém 
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programu svých konkurentů nenašel, že by někdo navrhoval oplocení parku K Jezírku. Jenom 

za mě, že jsem si nepřečetl, že by to někdo vehementně navrhoval. Možná kdyby dneska ti 

občané nepřišli, a já si toho vážím, že jste přišli, vidíte, že vám dávám dostatek prostoru, 

neupírám vám prostor tady vystoupit. Naopak máte ho víc, než co umožňuje jednací řád. 

Vidíte, že tam chodíme, že to neberu opravdu na lehkou váhu. Tak jenom, že kdybyste 

nepřišli, asi tady taková diskuze nebude.  

 Paní doktorka Adámková, pan Melichar. Můžete i řádně, nemusíte technickou.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: To je krátké, fakt technická. Chci vám poděkovat, 

protože opravdu, že jste tomu věnoval čas a přečetl i konkurenční kandidátky, to já oceňuji. 

Na druhou stranu musím říci, že to tam není naprosto proto, že to tady občané dávali dvakrát a 

my jsme byli hluboce přesvědčeni, že to vyřeší současná rada a vedení. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Melichar. 

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji. Doplním svoji předřečnici, to že jste to tam nenašel, 

pane starosto, neznamená, že to tam není. Tam samozřejmě nejsou všechny body, ale věřte 

tomu, že my to akcentovat samozřejmě budeme, alespoň takto… (Nesrozumitelné.)  

 

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

 

 Zastupitelka Eva Radová: Jenom jsem chtěla asi podobně reagovat za náš subjekt, že 

jsme asi každé oplocení tam nenavrhovali, vzhledem k tomu, že jsme dvakrát přišli s tiskem, 

že se to má přijmout na zastupitelstvu, tak mi to přišlo zbytečné. Já jsem taky studovala, pane 

starosto, vaši mapu, a taky jsem byla překvapená, že chcete rozšířit park Na Jezerách a že to 

podporujete.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: No ale to my podporujeme u té školy, to 

není nic, pokud je to pro vás překvapení, tak jste jenom špatně poslouchala to, co jsme tady už 

v minulosti říkali. Pan Macháček.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Zopakoval bych svůj návrh ukončit diskuzi a 

hlasovat o návrhu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nevidím nikoho, kdo je. Poprosil bych 

ještě jednou formálně přečíst jednou ten návrh usnesení.  
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 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: ZMČ Praha – Libuš ukládá radě MČ Praha – 

Libuš prověřit možnost oplocení fit parku v parku K Jezírku, vybudovaného na pozemku parc. 

č. 401/5 v k. ú. Libuš, a uzamykání areálu v době mimo provozní hodiny fit parku. Za druhé 

informovat o výsledku dle bodu I. ZMČ Praha – Libuš na jeho následujícím jednání. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Technická.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Následující zastupitelstvo bude vyloženě po volbách 

a budou se řešit nová obsazení. Takže na přespříštím lépe řečeno.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pokud návrh projde, vzhledem k tomu, že 

máme za tři dny volby, nikdo neví, jak se to bude případně rychle skládat apod., ale pokud ten 

návrh projde a budu mít možnost, já a kolega Macháček, být nějak u toho, tak to nebudeme 

rozhodně zdržovat. Tak to říkám.  Zkusíme to na to nejbližší, i ustavující zastupitelstvo třeba 

nějakou písemnou zprávu nově zvolivším zastupitelům na stůl. Něco prostě uděláme, 

případně samozřejmě i občanům, máme na vás kontakty e-mailové, tak vám to poskytneme, 

abyste potom třeba nemuseli zbytečně na tu informaci čekat, protože to ustavující 

zastupitelstvo má svá poměrně jasně stanovená pravidla, co se musí udělat, a tam rozhodně 

nezačínáme bodem Interpelace občanů. Abyste tam nemuseli čekat. Ujišťuji vás, že 

informace, co dáme do ustavujícího zastupitelstva, co zjistíme, tak vás budeme všechny 

informovat, řekl bych, v tom složení zastupitelů, kteří jsou tady, plus občané, kteří přišli dnes 

mezi nás, abyste tu informaci měli bez ohledu na to, jestli se to na ustavujícím zastupitelstvu 

bude řešit, nebo ne. Nechci předjímat, jak dopadne to prověření. Snad takto vstřícně vůči vám 

všem. 

 Asi víme, nikdo nemění návrh usnesení. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro předložený návrh usnesení? (Není slyšet.) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel 

se? (Jeden.) Tisk byl přijat.  

 Nevím, jestli mám e-mailový kontakt na paní Horákovou, případně poprosím, nebo mi 

napište. To si nejsem úplně jist. Případně sousedé si to předají, nebo vím, kde bydlíte, tak 

bychom vám tu informaci dodali. Děkuji. Tím jsme uzavřeli další bod návrhu programu. 

Děkuji za podnětnou diskuzi. Máme za sebou Interpelace občanů plus návrh na oplocení fit 

parku K Jezírku. Přistupujeme k bodu  

 

4.       

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

557/61, 557/134 a 557/135, všechny v k. ú. Libuš 

 

 Je to Tisk Z – 038. Předkládá nám to pan kolega Pavel Macháček. Poprosím o jeho 

slovo.  
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 Místostarosta Pavel Macháček: Jedná se o lokalitu kolem ulice Klokotské, nebo 

mezi Klokotskou a Malou Slavonickou, čili východní Libuš směrem k Mílové ulici, řekněme. 

Změna spočívá ve změně koeficientu z A na C. Nejedná se o změnu využití území. 

V sousedství jsou podobné koeficienty, je to navíc doloženo poměrně podrobnou 

dokumentací, z níž je vidět, že tam nedojde k něčemu, co by tam narušovalo místní prostředí. 

Proto je tento návrh podán. 

 Vzhledem k tomu, že tady máme, zejména je to, tuším, příloha výkresová část 1, kde 

je všechno poměrně podrobné, tak výjimečně nepromítám, jak je mým zvykem. Poprosil bych 

o dotazy. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Adámková, potom paní 

doktorka Tůmová a pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Jenom se trošku chci ujasnit o tom, že úplně přesně 

chápu, o co tady jde. Já se omlouvám, já jsem si to četla, ale nechala jsem si dotaz na plénum, 

protože jsem kvůli tomu nechtěla ani volat, ani nic. Klokotskou víme, která jde k Mílové, 

Malou Slavonickou taky chápu, je to ten prostor, kde je v současné době majitelem paní 

Bláhová a paní Ublová? Nebo ten vedle?  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Paní Ublová určitě ne. Ten vedle.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Rozumím dobře. A tady to je vlastně zakresleno do 

půlky ulice Klokotská. Tam vede ten pozemek? To co mám já, prosím pěkně, tak červeně 

ohraničeno, že to jde až do ulice Klokotská? Jenom tomu nerozumím.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Asi jsem měl radši promítat.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Na stránce 35, mám to ohraničené do půlky Malá 

Slavonická až půlka Klokotská. A tak mi to úplně není jasné, protože zase na stránce 34 to má 

jiné hranice. Jenom se tedy omlouvám, ale opravdu to z toho ne úplně chápu.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Prosím vás, tady jsou vyjmenovaná parcelní čísla, 

těch se to samozřejmě týká. Je tam katastrální mapa, na níž to je zřejmé, myslím si.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Protože vždycky ďábel tkví v detailu a pak se 

budeme divit, že budeme mít zastavěnou půlku ulice. Už jsem to tu zažila opakovaně včetně 
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zahrazení ulice, viz Malá Slavonická, kde vede veřejná kanalizace i veřejné osvětlení, a pak je 

to náhle soukromá ulice. Tak proto se ptám, protože bych to nerada měla ještě jednou. A 

nebylo to tak úplně jako čisté. Ale za to vy nemůžete, to říkám jenom, jak to bylo. Proto se 

ptám, jestli do toho opravdu nepatří, nebo proč je tam i částečně zakreslen katastrální 

pozemek 557/107 a 561/2. Není mi to z toho prostě jasné. Prosím o vysvětlení.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Přednost má samozřejmě text, kde jsou 

vyjmenované pozemky, které patří panu Zmatlíkovi, bytem Herálecká, a jeho choti. To je 

jasné. Platí to výhradně pro tyto pozemky, a proto já bych si ještě dovolil navrhnout tedy 

trošku úpravu toho návrhu, což jsem měl podchytit dříve, ale znělo by to: Souhlasí nikoli 

s předloženým návrhem na pořízení. Pak to pokračuje stejně, jsou tam přesně vyjmenovány ty 

pozemky, a za tou tečkou bude ještě: Změna spočívá ve změně kódu využití plochy z A na C. 

Tím je jasně řečeno, že jenom změna využití a na kterých pozemcích.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jenom technicky, než předám slovo paní 

doktorce Tůmové, jestli chcete tu mapku přesně, tak ta je na straně 39, ta platí. Potom paní 

doktorka Tůmová, potom pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych se vrátila k pozemkům, na kterých se provádí 

úprava koeficientu. Ten pozemek 557/61 obkružuje pozemek 557/137, na kterém už zřejmě 

nějaká stavba stojí, a tam tedy žadatelé zanechávají ten koeficient A. To je asi nějaká chyba, 

že ten pozemek jim zřejmě z toho vypadl. Nebo jak si to vysvětlujete? Myslím si, že by 

nebylo koncepční to takto udělat a nechat uprostřed tohoto pozemku jiný pozemek, o který se 

tedy nežádá. To je první dotaz.  

 Jsem ráda, že jste dospecifikoval to usnesení, protože pokud se jenom odkazujeme na 

jejich návrh, tak ten je psán, je to pochopitelné, ale z mého pohledu trochu nesrozumitelně, 

neboť se vztahuje tady k Metropolitnímu plánu Prahy, to je asi omyl. Taktéž nechápu, proč 

koeficient podlažních ploch má být 0,8, protože ten koeficient odpovídá kódu míry využití 

území D, nikoli C. Tak je to vlastně v jejich návrhu změny územního plánu, kdy vypisují, 

v čem ta změna spočívá.  

 My jsme toto znění přenesli do naší důvodové zprávy, kde píšeme, že ta změna 

spočívá ve změně kódu míry využití z A na C, z KPP05 a z KPP08, a to si myslím, že 

neodpovídá C. Navíc oni potom ještě v jejich důvodové zprávě se odkazují na nájemní dům 

na sousední parcele, kde je D, takže je možné, že pro některý z těch pozemků to D chtějí taky, 

nicméně oni nespecifikují, co na jaký pozemek vlastně chtějí za koeficient, k čemu se tyto 

koeficienty podlažní plochy reálně vztahují.  

 To jsou vlastně dva dotazy. Jednak proč se v tom opomíjí ten pozemek 557/137, 

protože ten tam nelogicky zůstane jako ostrov zeleně, tedy s koeficientem A, a druhak proč je 

tam naznačen nebo uváděn ten KPP 08, protože ten není možný pro koeficient C. Tam je 05 

podle metodického pokynu k územnímu plánu. Děkuji.  
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 Místostarosta Pavel Macháček: Co se týče koeficientu, to tam zřejmě mají tedy blbě. 

Ale tím že budeme mít v usnesení z A na C, tak je to jasné. To si myslím, že je 

neoddiskutovatelné. 

 A co se týče toho pozemku, který tam chybí, to nevím. Asi se spletli žadatelé, čili já je 

požádám o doplnění a stahuji to. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Materiál bude stažen, nicméně v diskuzi 

byl přihlášen pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Já to tedy pro možné příště pravděpodobné uvedu. Já jsem 

se na to věc podíval ještě z jiného pohledu. Já si myslím, že C v té lokalitě je vlastně 

vzhledem k okolí celkem pochopitelné. Jsem rád, že k tomu máme k dispozici usnesení Rady, 

které však nemá důvodovou zprávu. Jsem rád, že máme i důvodovou zprávu, kde je 

stanovisko příslušné komise. Ale já jsem vlastně hledal důvody, proč by s tím mělo 

zastupitelstvo souhlasit, co vlastně svědčí pro to, abychom to odsouhlasili. Kromě toho, že 

tomu odpovídá, řekněme, okolí, tak v té důvodové zprávě je vyzdvihovaná extenzivní zelená 

střecha, což je jistě také dobře, ale mě velmi překvapilo usnesení právě komise stavební a 

dopravy, které konstatuje, že vzhledem k tomu, že stavba je již prováděna. To mě překvapilo, 

protože jsem si myslel, že nejdřív by měli získat stanovisko městské části a svolení, a potom 

teprve provádět onu stavbu. Tak jestli toto je v pořádku. Na to se chci zeptat.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: To záleží na tom, v jakém stádiu ta stavba je, pane 

kolego. Já se přiznávám, že jsem tam nebyl. Ale když se podíváte na obrázek, kde jsou řezy, 

tam je původní, což je jakási šikmá střecha, a pak je do toho nakreslená ta nová zelená. Čili 

pakliže jsou někde v prvním patře, pak ještě neporušili nic. Pakliže už jsou výš, zkrátka jsou 

trošku v průseru, ale nikdo jim to nezkolauduje, dokud nebudou mít tuto změnu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: V diskuzi vidím přihlášeného pana 

Melichara, potom paní Pichovou.  

 

 Pan Jaroslav Melichar: Děkuji pěkně. Bohužel musím odjet, tak se s vámi se všemi 

chci rozloučit a všem chci popřát teď do voleb pevné nervy. Mějte se moc hezky a děkuji. Na 

shledanou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Pichová.  

 

 Paní Šárka Pichová: Dobrý večer, chtěla bych říct, že vy jste jako zastupitelstvo 

dávali souhlas se změnou územního plánu na sousední baráky, a tyto baráky začaly stavět 

rodinné domy normálně s koeficientem A. Dostali na to stavební povolení. Ale při výstavbě 
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zhodnotili, že je to asi opravdu malé, a požádali o změnu územního plánu, aby mohli barák 

zvýšit a rozšířit zastavěnou plochu. Tzn., jsou v A, staví podle stavebního povolení a žádají o 

změnu při výstavbě, aby mohli mít změnu stavby před dokončením.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Tím je uzavřená diskuze, materiál byl 

stažen. Pan předkladatel a pan zpracovatel si podrobněji přečtou stenozáznam a případné 

otázky, podněty, které tady zazněly, aby byly zapracovány do toho podnětu, a budu apelovat 

na to, aby ty přílohy byly srozumitelné, řekl bych, hned na první dobrou, tak jak to obvykle u 

takovýchto poměrně nekomplikovaných materiálů míváme, tak aby to bylo srozumitelné. 

Děkuji, tímto máme tedy materiál stažen.  

 Přicházíme k bodu číslo 5., a to je Tisk Z - 039 

 

5. 

Svěření části pozemku parc. č. 1271/5 v k. ú. Libuš do svěřené správy MČ Praha - Libuš 

 

 Poprosím pana předkladatele místostarostu Franka. 

 

 Zastupitel Martin Frank: Dobrý večer. Máme tady tedy tisk, kde schvalujeme 

podání žádosti na hl. m. Prahu o svěření části pozemku parc. č. 1271/5 v k. ú. Libuš. Jedná se 

o část ulice Brunelova z důvodu rozšíření parkoviště u školy. Máme tam podanou žádost o 

spodní pozemky 866/6 a 857/5. A žádáme ještě o tento pozemek k tomu, aby mohla 

proběhnout rekonstrukce parkoviště. Má k tomu někdo nějaký dotaz?  

 

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

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Děkuji za slovo. Jenom se chci ujistit. Jedná se tedy 

vlastně o zlepšení parkovacích míst zezadu u školy? Rozumím tomu správně?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Rozumíte tomu dobře, přesně tak. Máme 

tam, jestli dovolíte, protože jsem u toho také byl přítomen, my se snažíme zlepšit situaci, která 

tam je. Já nejsem úplně zastánce toho, že by rodiče nutně museli mít u školy velké parkoviště, 

nicméně víme, jaká obecně situace je, a to co je nepříjemné u ZŠ Meteorologická, je to 

parkoviště, bohužel je dnes takové, že ta auta tam musí couvat, což já couvání před školou 

považuji za ten největší problém, který tam je. Když se podíváte na ten návrh, který tam 

chceme, tak naším cílem je, aby rodiče, kteří tam povezou děti, jednak aby se trochu navýšil 

počet parkovacích stání, ale to není tak úplně nezbytné, jako spíše to, aby mohli bezpečně 

vyložit ty děti, a že ti rodiče tam budou mít jakýsi ostrůvek, který budou moci obkroužit a jet 

neustále dopředu, což zejména některé dámy v SUV, člověk je ani nevidí, tím myslím, že za 
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tím volantem je fakt nevidím, a to není dobré, řekl bych, pro couvání. Já tedy SUV nemám, 

ale myslím si, že opravdu když couvají, a protože kvůli tramvaji jsem tam několik rán stál, a 

je to velmi těžké, a jistě ty chyby dělají muži, ženy, dělají je všichni, a budeme je eliminovat, 

pokud ta auta budou jezdit dopředu a nebudou muset couvat. Tzn., my se snažíme svěřit ty 

pozemky a ten návrh, který tam považujte, není úplně definitivní, je to jakási studie, abyste vy 

pro vás věděli teď, jak by to tam mohlo být, kde tam vzniknou místa pro invalidy, že 

zasahujeme do pozemků, o jejichž svěření jsme už požádali na jaře, a chceme vlastně, aby 

kterýkoli rodič, který tam pojede, aby mohl jet neustále dopředu, vyložit to dítě při zeleni, to 

dítě bezpečně šlo hned na chodník, nemuselo ani chodit přes to parkoviště, a rodič mohl odjet 

dál. Protože předpokládám, že parkovací místa, která tam jsou namalovaná uprostřed ostrůvku 

a v severní části toho, tak stejně zaberou učitelé, protože když tam dneska ráno přijedete, tak 

tam nezaparkujete téměř nikdy na jednom z těch parkovacích míst, protože už do půl osmé je 

to obsazeno pedagogy, kteří do té školy jezdí auty. Jen konstatuji, že to není, že by se 

nějakým způsobem prudce navyšoval počet parkovacích míst pro rodiče, ono se nic moc 

nezmění, ale bude to bezpečnější vystoupení pro děti, takové to K + R parkování, které tam 

máte i právě naznačeno, a pokus si dobře vybavuji, tak by se jich do toho oblouku vlastně 

mohlo vejít až pět, které budou dobře vymezené, což u většiny případů, pokud nutně rodič 

nepotřebuje jít s dítětem do školy, tak mu to stačí. Chceme to opravdu zpřehlednit, ta situace 

tam není dobrá.  

 Paní doktorka Jungwiertová.  

  

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Mám jednu poznámku, jeden dotaz. Poznámku, 

jsem ráda, že jste ve svém příspěvku v další větě potom zmírnil gender, ten přístupově velmi 

nekorektní poznámku o dámách v SUV vozidlech. Že dámy v SUV vozidlech špatně couvají? 

Myslím si, že to je velmi nekorektní, pane starosto.  

 Ale k vážnějším tématům a k mému dotazu. Děkuji, že jste tam zmínil to Kiss and 

Ride, ten přístup. Když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně jak tam 

vznikne tramvajová zastávka v blízkosti, že si myslím, že to zase bude využíváno jako vhodné 

parkoviště třeba i pro Středočechy, kteří přijedou, nebo pro další lidi, a upřímně možná i pro 

místní, kteří tam přijedou a nechají tam auto.  

 Chtěla jsem se jenom zeptat, jestli jste uvažovali o nějakém parkovacím režimu, nebo 

o nějakém režimu stání v klidu, který by toto znemožnil? Mě samotnou napadlo, dát tam třeba 

kotouč. Ono ten Kiss and Ride, nevím, na kolik to přesně je minut, jak je to stanoveno ve 

vyhlášce, ale jsou to jednotky minut, myslím. Kolikrát čekáte na dítě v šatně, protože ho 

zapomněli zavolat, zapomnělo si čepici atd. Nestihnete to v tom limitu. Kdyby tam byl třeba 

parkovací kotouč na půl hodiny, nebo něco takového, tak by to mohlo vyřešit tu situaci. Tak 

jenom takový námět, jestli jste o tom přemýšleli.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Tou poznámkou jsem se nechtěl 

nikoho dotknout. Jenom jsem opravdu s ohledem na tramvaj, já, pan Borský a další čtyři lidi 

z úřadu jsme tam v červnu opakovaně stáli. Pan Řezanka nám šel pomoci. Víme, jak to tam 

bylo. A to byl zase agresivní chlap v tom autě, který najížděl na naše zaměstnance doslova a 

do písmene. To se nechci nikoho dotknout, ale ty kolizní situace tam opravdu jsou. To nebylo 



 

31 
 

nijak tak myšleno. Ale opravdu jsme viděli, že couvání aut je největší problém, který tam 

dneska vidíme.  

 O tom režimu jsme se sice bavili, ale dokud to přímo nemáme, nevíme, co to udělá 

samozřejmě s tramvají. Jestli nám tady začnou parkovat Středočeši, začneme to řešit na 

parkovací kotouč, jako to máme tady na Libušské. Už jsme to tady na některých místech 

zavedli. Není problém. Takhle daleko v těch úvahách zatím nejsme. Zatím jsme byli 

v úvahách, jestli se to tam, s prominutím, vůbec vejde. Jestli tam máme dostatečné množství 

pozemků, aby to tam auta vůbec mohla aspoň obkroužit, to byl náš první úkol, který, když to 

řeknu, tato studie měla prověřit, jestli se to tam vejde. Bez svěřených pozemků, o které jsme 

požádali, se to tam nevejde. Tzn., my jsme teď v situaci, kdy musíme požádat a víme, že 

nějaká taková podobná situace tam bude moci být umístěna, a ten samotný parkovací režim 

potom ve spolupráci se školou. Vůbec nebude mít problém, aby se tam umístil parkovací 

kotouč na půl hodiny, plus klidně ponechme pět parkovacích míst K + R jenom na těch pět 

minut, a ty ostatní můžou být. O tom se pobavme s učiteli, kteří tam budou parkovat. Ale to 

už je nějaká další diskuze. Když bude parkovací kotouč, už musí platit pro všechny. To by se 

muselo dělit půl na půl. Nezvyšuje to výrazný počet. Nechtěl bych vyvolávat naději, že toto 

bude vyvolávat, že tam bude mnohem víc parkovacích míst. Tuto falešnou naději bych nerad 

vyvolával. O co nám opravdu jde, je, aby ty děti vystoupily z auta a bezpečně došly do školy. 

Největší problém je tam ráno. Tam není takový problém odpoledne, mezi druhou a čtvrtou 

hodinou ten rozptyl dětí, jak se vracejí ze školy, je samozřejmě opravdu jiný, než když se tam 

všichni chtějí během dvaceti minut do té školy ráno dostat. 

 Ale vidím, že to je spíše diskuze, trošku nadstavba, že to není otázka meritu toho 

pozemku. Jenom jsme vám chtěli říci, že už máme trošku nějakou vizi toho, jestli se to tam 

vůbec vejde, protože jinak by nemělo smysl předkládat žádost o svěření tohoto konkrétního 

pozemku.  

 Nevidím nikoho, kdo se hlásí? Nevidím. Uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. Kdo je pro? Vidím jednomyslně 15 – 0 – 0.  

 Další bod  

 

6.       

Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha - Libuš v rámci zmocnění 

 

 Tisk Z – 040. Poprosím pana Macháčka.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Jako každou chvíli dáváme na vědomí již 

realizovaná rozpočtová opatření, kterými se mění a upravuje rozpočet schválený na začátku 

roku. Tentokrát to jsou čísla od 20 do 27, tuším. Čili to je asi za mě všechno. Spíš tedy asi 

dotazy. Je to tady popsáno poměrně podrobně, řekl bych. Pakliže je něco nejasné, tak spíš 

v rámci dotazů bych odpověděl. Děkuji.  
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 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Začnu tím, že se omluvím za dodání zápisu finančního 

výboru až během dnešního dne. Vy ho máte zatím ve verzi bez podpisů, ty už jsou teď kromě 

ověřovatele, který obsah odsouhlasil, zaznamenány. Rozpočtovým opatřením v zápisu najdete 

informace. Já chci zdůraznit to, co se objevilo jednak u rozpočtového opatření 23, tak u 

rozpočtového opatření 26, kdy v obou případech šly finance na investice a vlastně ani 

zastupitelé nebyli o těchto investicích informováni. 

 V prvním případe jde o 1 072 tisíc, a následně vlastně ještě v rozpočtovém opatření 24 

o 2 miliony, které jdou na dostavbu hasičské zbrojnice SDH Libuš, což já třeba osobně si 

myslím, že je v pořádku, ale velmi mě mrzí, že o tomto ani jako zastupitel nemám žádnou 

informaci.  

 Pokud jde o rozpočtové opatření 26, kde se jedná o výstavbu víceúčelového 

sportovního hřiště s umělým povrchem za 2,5 milionu korun, tak zde ani veřejným prostorem, 

ani na zastupitelstvu k tomu nezazněly jiné informace, než snad, že minule jsme zjistili, že to 

je problém, neboť tam není předaný pozemek. Ten pozemek není pořád předaný, a přesto už 

bylo zadáno výběrové řízení. Dokonce jsem slyšel, že se staví, a já jsem se díval na 

dokumenty, které jsou k dispozici online, a pořád nevím, jak to hřiště bude vypadat. Mně to 

přijde opravdu tristní, pokud jsme tady dnes večer řešili hřiště fit parku, že se tady dělá další 

taková stavba bez jakékoli, řekněme, konzultace, porady s veřejností, se zastupiteli. Chci se 

zeptat, kdokoli z vás ví, jak bude takové hřiště vypadat, kterou informaci jsem přehlédl. (Ze 

sálu: Bylo veřejné projednání, byla informace občanům.) Dobře, je možné, že mi to uniklo. 

(Ze sálu: Vy jste tam nebyl.)  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím, odpovíme panu Kadlecovi. 

Zaznívá otázka, odpovíme mu. Můžete dokončit samozřejmě. To jsem chtěl umravnit ty, kteří 

vám skočili do řeči.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Možná potřebuji doinformovat. Já jsem zjistil, že je to 

v lokalitě jižní Písnice v nový výstavbě rodinných domků, že to má být basketbalové hřiště se 

sloupky na volejbal, ale třeba vizualizace je naprosto nedohledatelná kdekoli na internetu, na 

stránkách městské části Nic jsem nenašel.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, jenom se přihlásím. Vy 

zastupitelé, ať už z koalice, z opozice, kteří jste se zúčastnili, bylo to, pokud se nemýlím, 

v září loňského roku. Děkuji zpětně za vaši hojnou účast. Tak jste viděli, kolik tam přišlo 

občanů z Vrtilky, protože já jsem tam byl opakovaně atakován v dobrém slova smyslu ze 

strany občanů, co už bude s tím pozemkem, že děti rostou a slibované hřiště tam stále není. 

Takže jsme tam měli poměrně dlouhé sezení, kdy nám vyhověl, pomohl nám s mediací mezi 

radnicí a místními občany i můj dobrý známý a místostarosta Prahy 14 Radek Vondra, tak 
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jsme tam měli, myslím, velmi podnětné veřejné setkání, ze kterého poměrně jasně vyplynula 

jejich představa většinově, byť tam zaznívaly různé ať už modifikace tohoto hlavního záměru, 

či úplně některé jiné nápady, které se při výsledném hlasování ukázaly býti marginální, tak 

výsledkem veřejného projednání byl požadavek na vytvoření multifunkčního hřiště 

s možností co nejvíce sportů. Pozemek je nějakým způsobem limitován, to se musí uznat, ale 

požadavek tam byl i na vytvoření i nějakého oplocení s brankami, nemluvíme zatím o 

uzamykání, to nevím, jakým způsobem to uděláme, ale asi když budeme prověřovat teď 

K Jezírku, rovnou budeme vědět, jaké jsou vlastně možnosti i případně pro tu Vrtilku, ale 

bude se jednat o multifunkční hřiště, které umožní fotbálek, streetball, nohejbal, volejbal, to 

co si vlastně přáli pro ty starší děti, protože ta původní idea, kterou tam měl developer, že tam 

vznikne hřiště pro malé děti, už po těch deseti – dvanácti letech, co tam někteří lidé, deseti asi 

spíš, tak už trošku vzala za své, a chtěli by něco pro starší děti. To vychází z toho, co si 

občané řekli.  

 Jinak k tomu ještě doplním, jak jste řekl, že ten pozemek není, já jsem požádal 

společnosti Luna Property, která ten pozemek stále vlastní a stále ho nepřevedla, a my o to 

stále usilujeme, aby nám ten pozemek pronajali. Takže asi červencová rada některá schválila 

uzavření nájemní smlouvy na uzavření nájmu za částku několika řádově tisíc korun ročně na 

pronájem tohoto pozemku do doby, než bude uplatněna budoucí smlouva kupní, a my ten 

pozemek vlastně dostaneme od společnosti Luna Property, nebo si ho resp. za nějakou 

symbolickou částku včetně dalších komunikací a pozemků, které tam máme, koupíme.  

 Odpověděl jsem na vaši otázku. Hlásí se dlouze paní Adámková, potom paní Tůmová 

a pak pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Děkuji. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak jsou tam 

vyřešeny majetkové věci, protože to nebylo vůbec jasné. Takže odpověď přišla dřív než moje 

otázka.  

 Druhá věc je, tady jak jste říkali, že jsme to schválili, samozřejmě vždycky všichni 

tady schvalujeme všechno, co je dobré pro občany a pro naše děti, čili jistě i hřiště, které 

bude, řekněme, volně přístupné i se vším bezpečnostním atd., tomu rozumím. Ale nebude to 

pro žádný klub, čili mělo by být opravdu pro občany této části. A já v této jakoby konsekvenci 

se ptám, že super, Písnice, můžeme jenom závidět, a kde se počítá, zda se počítá, a chápu, že 

jsme tři dny do voleb. Vezměte to tak, že předpokládám nějakou konektivitu současného 

osazenstva, že v určité části se tu sejde i po volbách. Máme pro Libuš? Předpokládá se někdo 

pro rozvoj Libuše nějaké podobné hřiště? Protože fotbalové hřiště je pouze pro fotbalový 

klub, který nota bene v současné době sice nese název Libuš, ale že by nějakým způsobem 

příliš spolupracoval s Libuší, tedy buď se pletu, anebo jsem to nepostřehla, tak mě vyveďte 

z omylu. Budu ráda.  

 Na druhou stranu vzhledem k tomu, že opravdu problémových lidí tady opravdu 

přibývá, to jako bezesporu ano ve všech lokalitách, tak bych určitě byla ráda, kdybychom 

mohli něco podobného nabídnout dospívající mládeži na Libuši, protože nevidím, kde 

bychom to zatím měli, ale pravděpodobně už to vedení obce ví, nebo vedení městské části má 

určitě rozmyšleno, protože z Libuše do Písnice asi úplně všichni teenageři nebudou chodit, 
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byť ani to není zcela vyloučené, takže bych chtěla spíš tuto vizi tedy slyšet, protože určitě se 

mají někde hýbat, o tom žádná. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Přihlásím se do diskuze, zodpovím. Teď je 

paní doktorka Tůmová, potom pan Kadlec.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já k tomuto mám dvě věci. Jedna je zase ten 

nekoncepční způsob, jakým se zastupitelstvo dozvídá o této investici. Je to podobný způsob, 

jakým se vlastně dozvědělo o budování fit parku. Čili dostáváme na vědomí rozpočtové 

opatření, které přijímá dotaci magistrátní a zařazuje ji někam na výdajový investiční projekt, 

v tomto případě za 2,5 milionu. Kdybychom se na to nezeptali, tak vlastně předkladatel nám 

řekl, že tady máme tyto změny, a ten projekt by nám představen nebyl. Takže děkuji, pane 

starosto, že teď v souvislosti s dotazem kolegy Kadlece jste nám k tomu aspoň nějaké 

informace řekl. Je zajímavé, že na sociálních sítích vašich se už ty informace objevily 

dřív, než se o tom dozvěděli zastupitelé, co se tam chystá. Tak to je jedna věc.  

 My jsme se samozřejmě snažili jako opozice, aby systém diskuze o tom, jaké investice 

rada chystá, byl změněn, abychom se jako zastupitelé dozvěděli třeba při schvalování 

rozpočtu, jaké investice rada tento rok plánuje. Nevím, jestli k tomuto je usnesení rady, že 

žádá o dotaci na Magistrát, nebo jakým způsobem se o tu dotaci žádalo, ale je to opět velmi 

nekoncepční. Současně dodávám, že proti výstavbě takovéhoto hřiště vůbec nic nemám. Jak 

jste říkal, jedním z bodů veřejného projednání na lokalitě bylo, že toto hřiště tam je občany 

požadováno.  

 Druhá věc se týká toho, že hřiště v tomto místě by dle smlouvy se společností Luna 

Property měl realizovat tento developer, v případě že jej nezrealizuje, měl by na účet městské 

části poskytnout 400 tisíc korun. Aspoň takto jsem informována. Teď to tedy vypadá, že my 

tomuto developerovi ještě budeme platit pronájem za to, aby se tam toto hřiště umístilo 

z investice magistrátní. Ale chci se zeptat, jestli stále počítáte s tím, že by příspěvek posléze 

od té společnosti Luna Property byl získán, a na co tedy potom bude použit. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Další v diskuzi je pan Kadlec. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Opravdu jsem se na chvíli zamyslel, jestli jsem něco 

podstatného nepřehlédl nebo nezapomněl, ale pokud říkáte, že to projednání bylo loni v září a 

že bylo ideové o tom, jak by to tam občané asi chtěli, jak by to mělo vypadat, tak to 

souhlasím. Mně trošku více utkvěla informace snad z minulého zastupitelstva, kdy majetkové 

poměry k pozemku byly ještě problém. Tak je samozřejmě dobře, že se to podařilo posunout a 

nějak se s tím pracuje. Trošku mi přijde škoda, že my máme tedy od developera 400 tisíc, 

pokud to hřiště nepostaví, a to hřiště bude stát 2,5 milionu, to je poněkud nepoměr.  

 Ale já chci v tuto chvíli přejít k podstatě věci, která není v tom, jestli hřiště bude, nebo 

nebude, nebo jak bude vypadat, byť si myslím, že by s tím zastupitelé i občané mohli být 

předem seznámeni. Já vidím podstatu v tom, že ten, kdo má za radu na starosti investice, o 
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nich zkrátka nedostatečně své okolí informuje, a že my tedy kromě toho veřejného jednání, 

které proběhlo před rokem, nemáme žádné další podrobnosti. A proto jsme ve finančním 

výboru kromě toho, že jsme vzali na vědomí předložené rozpočtové opatření, v druhém bodě 

taky přijali usnesení, které doporučuje zastupitelům zajistit povinnost rady městské části 

průběžně informovat veřejnost i zastupitele o investičních akcích městské části, zejména jako 

v případě rozpočtového opatření 26/2022. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Pokusím se odpovědět na dva dotazy, nebo 

resp. jeden potom poprosím, aby byl paní Tůmové zodpovězen písemně, který se týká 

smlouvy toho Luna Property, to je nějaká smlouva z roku 2012, nenosím ji úplně přesně 

v hlavě. 

 Co se ale týče dotazu paní doktorky Adámkové, to mohu zodpovědět. Tady zazněl i 

požadavek ze zastupitelstva MČ Praha – Libuš na jaře loňského roku, teď nevím, jestli to byl 

duben, květen, červen, kdy vlastně v rámci participativního rozpočtu byl schválen projekt 

volnočasového přírodního hřiště, asi to říkám trošku volnějšími slovy, na Libuši, a poté, co se 

úřad potkal s paní předkladatelkou, která uspěla, byl, to, myslím, projekt, který získal nejvíce 

v hlasování občanů, tak jsme se dohodli, že by nějaká podoba tohoto hřiště měla vzniknout i 

tam, což se ukázalo být ovšem cenově nad limitem, který stanovil participativní rozpočet, ale 

ukázalo se nám, že než udělat, omlouvám se, že to řeknu hodně lidově, nějakou levnou blbost, 

tak raději to vyjmout z participativního rozpočtu, když to tam všichni chceme, a udělat to 

vlastně za nějaké jiné peníze, které budou mimo participativní rozpočet.  

 Tudíž na vaši otázku, ano, počítá se s podobným hřištěm, počítá se na Libuši, je přesně 

daný jeho pozemek. Je to v severní části parku Na Losách, kde už dnes máme nějaké prvky 

pro výcvik psů, máme tam ping-pongový stůl, nějaké lavičky, koše, počítá se s tím, že tam 

bude hřiště. Původní myšlenka, že by to bylo případně na trávě, neřku-li na škváře nebo 

antuce, se ukázala býti z hlediska provozu buď nerealizovatelná, nebo obtížně udržovatelná, 

takže budeme se těšit, že toto hřiště dopadne dobře, a budeme mít dobrou zkušenost, že 

bychom toto hřiště potom následně mohli realizovat i tam, a paní předkladatelka toho návrhu 

je o tom informovaná.  

 Děkuji. Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Já jsem na tom setkání, o kterém jste tady mluvil 

vy i vaši kolegové, byla. Ale to setkání se domnívám, že nelze úplně pojmout jako veřejné 

projednání multifunkčního hřiště, protože ono mělo jiný účel. Tam vlastně byl nějaký 

investor, myslím, že pan Granda se jmenoval, a přišel tam s námětem na Fajn park Vrtilka, 

kde měl být stánek s občerstvením, ohniště, pergola a menší hřiště pro děti. Toto bylo vlastně 

hlavní téma toho setkání, a vlastně lidé se vůči tomu vymezovali. Byl tam i ten investor, vedla 

se diskuze, a byl to podnět pro to, když tedy nechcete takovýto návrh, takovýto záměr, co 

byste si tam přáli. A padlo tam multifunkční hřiště pro děti. Což je jakoby skvělé, že se to 

konečně nějakým směrem hýbe, ale i v souvislosti s tím, co jsme tady slyšeli vlastně v rámci 

interpelací a reakce nejbližších občanů vlastně na fit park, kde si myslím, že jakoby 

z principu, když tedy pominu to, kdo se sdružuje kolem, z principu bude vznikat méně hluku, 

méně třeba i možná dopravních problémů, než někde, kde si bude možná zahrát volejbal, 
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florbal atd., všechny ty sporty, které jste tady jmenoval. Tehdy už si vzpomínám, že tam 

někteří lidé zmiňovali, jak se to bude řešit, aby se tam nestahovala celá Libuš a aby si tam 

nechodili zahrát ty hry, protože tady opravdu nemáme sportovišť, která by byla otevřená, 

mnoho, tedy řeknu to, tak jak to je. Máme jich tady velmi málo.  

 Tzn., za mě to nebylo dostatečně projednáno s veřejností, podoba toho hřiště. Ráda 

bych se vyhnula obdobným problémům, jako je fit park tady na Libuši, a chtěla bych požádat, 

aby ta podoba, to konkrétní, co se tam postaví, bylo pokud možno projednáno s těmi lidmi 

ještě teď, než se to tam postaví. Myslím si, že to je velmi důležité a že to vlastně předejde 

potenciálním problémům, které by tam mohly vzniknout. Protože ono víceúčelové hřiště pro 

starší děti si někdo představí jako provazovou pyramidu, kde ty děti lezou, po osmé hodině je 

tam klid. A nepředstaví si to třeba jako hřiště, kde si budou tatínkové mezi osmou a desátou, 

nebo možná i později hrát fotbal. Myslím, že to je velmi důležité.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Radová další přihlášená.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já jsem se vlastně chtěla zeptat, ono to souvisí. Vy jste 

říkal, že paní doktorce Tůmové odpovíte písemně, ale přesto. Zmiňoval jste, že ta smlouva 

s Luna Property je 2012. Já mám pocit, že jsem ji dokonce už dříve někde viděla. Tak jenom 

dotaz, protože to už jste byl, předpokládám, v zastupitelstvu, k žádné změně nedošlo. 

Neuzavřel se dodatek, nebo neměnila se smlouva nějakým způsobem. To je první dotaz. A 

pak jsem měla druhý dotaz ke konkrétnímu řešení nakládání s pozemkem, jak je to tedy 

vyřešeno. Já jsem to možná úplně nepochopila z vašeho úvodu. Vy jste zmiňoval možnost 

nájmu, ale že ještě snad je jednání. Tak jenom, jak to tedy vypadá, když tam bude dotace? 

Protože to hřiště bude nějaký zpevněný povrch, protože tam předpokládám, že se všechno 

stane součástí pozemku, pokud to bude cizí pozemek, bude tam asi nějaké právo stavby, a 

zřejmě je potřeba to jakoby vyřešit. I ten nájem by pak měl tomu odpovídat. Pokud to bude 

nájem, nebo jestli to bude věcné břemeno nebo právo stavby časově omezené, na kolik let při 

takové investici?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: K první otázce, protože to je opravdu 

někdy od roku 2012, tak s nevybavuji, jestli k tomu byl nějaký dodatek. To se omlouvám, to 

opravdu nemám. Dostanete odpovědi. Nepamatuji si všechny dodatky ke všem smlouvám. 

Jenom vím právě, že to není žádná čerstvá smlouva.  

 Co se týče nájemného, my jsme se právě s Luna Property dohodli. Luna Property měla 

dlouhodobě taky zájem postavit tam to hřiště, my taky. Občané tam to hřiště také chtějí. Tam 

není prostě žádný problém. Všechny tři subjekty to chtějí. Takže Luna Property nám ještě 

bohužel ty pozemky nepředala, stojí na nějakých vztazích mezi Luna Property a jiným 

subjektem, který tady nebyl zatím zmiňovaný, než si ten vztah vyřeší, a jakmile budou mít 

splněny všechny tyto podmínky, a budou naplněny podmínky budoucí smlouvy kupní, tak 

potom Luna Property přijde a řekne, my jsme splnili všechny podmínky a chceme s vámi 

uzavřít ostrou smlouvu kupní, která půjde sem na zastupitelstvo a bude nepochybně 

schválena. V podstatě každý rok tu, řekl, bych relativně symbolickou částku, za kterou si 
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máme ty pozemky a komunikace odkoupit, dáváme do našeho rozpočtu. Tzn., z naší strany 

jsme každý rok připraveni si ty komunikace, pozemky převzít.  

 Mezi tím se ovšem objevil ten zmíněný pán, kterého tady zmiňovala paní doktorka 

Jungwiertová, který přišel s nějakým svým podnikatelským, asi hodně trošku nadsazeným, 

nevím, jestli to byl, řekněme, ne asi výdělečně podnikatelský záměr, ale nějaký, který by 

částečně naplňoval nějakou jeho osobní potřebu, a vedl jednání s Luna Property, zda by tento 

pozemek nemohl za tímto účelem získat. Já jsem ocenil, že ten pán nás o tom přišel 

informovat, protože měl informace od Luna Property, že tento pozemek je předmětem 

budoucí smlouvy kupní, resp. ostré kupní smlouvy. I na základě toho, když jsem si vyslechl 

jeho představu, tak jsem řekl, to chci opravdu slyšet, jaký názor by na to měli případně 

občané, jestli se ten záměr má měnit. To veřejné projednání, které bylo opravdu hojně 

navštívené, tak si myslím, že se vyjádřilo jednoznačně. Žádný takový záměr tohoto pána tady 

nechceme. Chceme, aby tady bylo postaveno hřiště. Jim bylo v zásadě jedno, jestli to udělá 

Luna Property, nebo to chce městská část, ale ten tlak byl poměrně jasný. Děti nám rostou, 

probůh, nějak se dohodněte, zkuste to udělat co nejdřív. A řekli si poměrně jasně, co tam má 

být. 

 I na základě toho jsme informovali Luna Property, nepochybně i ten pán zmíněný, co 

tam měl ten záměr, informoval společnost. O tom taky vím, že spolu dále jednali. Občané 

mluvili s tou společností. Takže jsme uzavřeli nájemní smlouvu na dobu neurčitou za 

symbolickou částku alespoň 5 tisíc korun, opravdu za symbolickou částku na takovýto 

pozemek ročně, s tím že bychom vlastně šli a zrealizovali bychom to zavčasu, nebo nás 

společnosti Luna Property ujišťuje, že to v dohledné době ten problém vyřeší a předloží nám 

ostrou kupní smlouvu. Věřím tomu, že toto je opravdu záležitost dočasná a že jsme jenom 

uspíšili a vyslyšeli jsme přání občanů, aby se toho hřiště dočkali co nejdřív, protože na můj 

vkus už příliš dlouho čekáme na to, až si Luna Property vyřeší převedení veškerých sítí, které 

tam má, na správce, a bude nám moci říci, že podmínky budoucí smlouvy kupní splnila.  

 V té smlouvě se společností Luna Property máme výslovně uvedeno, že si ho 

pronajímáme, tento pozemek, za účelem vybudování tohoto multifunkčního hřiště. To jsme 

totálně ve shodě s tou společností Luna Property, ve shodě s občany a jejich závěry veřejného 

projednání.  

 Pan Kadlec.  

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Dovolte rychlou úvahu. A co teď Luna Property motivuje 

k tomu, aby po té dlouhé době uspíšila ty kroky k té ostré smlouvě, když teď ještě obdrží, 

třebaže symbolické, ale přece finance od městské části. Mě vůbec překvapuje, že ta cena není 

jedna koruna, byť asi chápu, že jsou tam nějaké právní závazky. Ale po těch letech mi přijde, 

že spíše dostávají motivaci na druhou stranu. Říkám, je to rychlá úvaha.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za otázku, která směřuje na Luna 

Property, tak jim ji položte. To není vůbec na mě. Kdyby to bylo v rozporu s jejich zájmem, 

tak nám to nepronajmou, a pronajmou to panu Grandovi, který by jim asi za to zaplatil víc, 

než kolik jsme jim nabídli my. Z naší strany to byla opravdu symbolická částka. Tak. 



 

38 
 

 Paní doktorka Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Já bych se jenom chtěla zeptat, až bude ten 

pozemek převedený na městsku část, tak to bude taky za symbolickou částku? Nebo jak toto 

bude ošetřeno?  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: 50 tisíc korun máme za všechny pozemky 

v rámci toho areálu, které na nás ta společnost převede. Všechny pozemky, co tam jsou, ty 

komunikace, tak každý rok to máme v rozpočtu. Každý rok. Paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Zeptala bych se ještě jednou, protože jste mi na to 

neodpověděl, možná proto, že moje předchozí řeč byla příliš dlouhá. Zda existuje usnesení 

rady k této žádosti na Magistrát ohledně této dotace. Jak tedy vzniká vůle vedení městské 

části o tom, takovou investici realizovat? Protože nikde jsme ji zatím nezachytili. Ale je 

možné, že jsem to přehlédla. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Nevím, jestli je na to usnesení rady. Vím, 

že občané to hřiště chtějí, my ho chceme. Požádal jsem Magistrát o tuto dotaci. Tu dotaci 

jsme získali.  

 Nikoho dalšího nevidím. Z diskuze vyplynuly nějaké otázky, které, jenom 

připomínám, aby úřad potom zodpověděl písemně. Takže rozpravu uzavírám a dávám 

hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? (Výsledky nebyly slyšet.) Děkuji, usnesení bylo 

přijato.  

 Potom máme před sebou Tisk Z – 041, předkládá pan místostarosta Macháček.  

 

7.       

Informace o vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Peníze, které jsme onehdy půjčili MŠ Mezi domy, 

nám vrátili. Je to, tuším, 365 tisíc.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. To je v podstatě jenom informace, 

kterou bereme na vědomí. Pan Kadlec.  
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 Zastupitel Matěj Kadlec: Pouze formálně uvedu, že finanční výbor toto na vědomí 

nevzal, nemusíte hledat v zápisu k tomu nic, protože stejně jako následující bod, který je také 

informace, jsme na finanční výbor neměli k dispozici, takže se nám tady opakuje tento 

zlozvyk, zkrátka není k tomu vyjádření finančního výboru z důvodu, že materiály nebyly 

k dispozici. Děkuji.  

 

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

Radová. 

 

 Zastupitelka Eva Radová: Omlouvám se, ještě se vracím k předchozímu tématu, 

protože jsem tady hledala v dokumentech, které jsem měla. Možná nemusíte odpovídat paní 

doktorce Tůmové. Já jsem tady našla usnesení v roce 2016, které nahrazovalo darovací 

smlouvu Luna Property a byla z roku 2009. Z roku 2012 byla na 700 něco milionů a použila 

se dle sdělení pana tajemníka na elektro rozvody ZŠ Písnice, a tato smlouva původně, kterou 

mám taky tady někde v materiálech, 2009, tak byla uzavřena na sportoviště nebo sportovní 

hřiště. Následně se měnila na obecné využití, vlastně na všechny možné účely uplatnitelné 

daňově podle zákona o dani z příjmu. Takže ty peníze zřejmě už městská část dostala, ale 

otázkou tedy je, jestli se použily, asi ne, na hřiště.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za doplnění, ale mimo bod. Ale 

děkuji za doplnění. Tak. Paní doktorka Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych přece jen byla ráda, kdybyste mi odpověděli 

písemně, teď jsem nestačila všechny tyto informace pobrat, která smlouva nahrazuje kterou. 

Tak myslím, že bude dobře, když to bude přehledně k dispozici. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Máme to. K tomuto bodu někdo něco má? 

Nemá? Uzavírám diskuzi.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 15. Jednomyslně. Děkuji.  

 Tisk Z – 042. Poprosím pana místostarostu o úvodní slovo.  

 

8.       

Informace o legislativních změnách v účtování a rozpočtovém zachycení od 1. 7. 2022 

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Já skutečně nevím, jak na toto přesně reagovat, 

protože jde tady o to, že vlastně Ministerstvo financí rozhodlo o čemsi jinak, než rozhodlo 
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původně. Myslím si, že nařízení ministerstva jsou pro nás závazná i bez našeho usnesení. Ale 

třeba se mýlím.  

 V principu jde o to, že jak víme, je tady ukrajinská krize od 24. února, a původně bylo 

řečeno, všechny náklady s tím související že se budou účtovat jako, řekněme, na humanistické 

účely. Humanitární, děkuji. Humanistické zní lépe, ale budiž, humanitární. Máte pravdu. 

Tento pokyn tedy říká, že to bude jinak, že se to přesně bude účtovat, na co to je. Kupříkladu 

když jsme kvůli tomu museli rozšiřovat vybavení školní kuchyně v ZŠ Meteorologická, tak se 

to objeví jako příslušný oddíl a paragraf na vybavení kuchyně. To je všechno. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Vidím někoho? Paní doktorka 

Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já vím, že to dáváte na vědomí a že je to vlastně velmi 

formalistní věc. Ale víte, pane místostarosto, že rozpočet zastupitelstva byl schválen na úrovni 

závazných ukazatelů, na úrovni tříd, čili všech běžných výdajů. A tam je rozdíl z jednoho 

oddíl paragraf na jiný, je vlastně pod rozlišovací schopnost zastupitelstva se k tomu nějak 

vyjadřovat. Jestli potom každou změnu oddíl paragraf na jiný oddíl paragraf nám také budete 

předkládat, a je to nějaký precedent? To se ptám. Toto nám nepřísluší. To je změna rozpisu 

rozpočtu, kterou dělá ten, kdo je správce této kapitoly rozpočtu, kdo k tomu má určení, ale ne 

zastupitelstvo.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: My máme odlišné povahy, paní kolegyně. Vy jste 

hrozně důkladná puntičkářka a tak. Působíte ve vědě. Tam je to nutné. Já působím v jiném 

oboru. Nemám tuto povahu zkrátka, ale považuji za vhodné vysvětlit, že zkrátka když se tedy 

mění určení něco, což je řádově, tuším, kolem 4,5 milionu, za vhodné na to upozornit asi. Asi 

tak. Děkuji.  

 Co se týče toho, to máme už několikaletý spor, co jako by bylo ideální ty závazné 

ukazatele. Ono to působí dojmem, že schválně jsou tak vysoké, abychom si mohli teoreticky 

s tím řádit, jak je libo. Což samozřejmě není pravda. Já tady vycházím z toho, jaká je tedy 

představa úřadu, aby tedy oni vlastně nebyli nahraní každou chvíli, protože zjistí, že vlastně 

někde je ta částka přečerpána, což se mně stává i tak. Že mně třeba volá pan Borský a něco 

avizuje, z čeho se to uhradí. Já mu odpovídám lišácky, že z rozpočtu. Protože z ničeho jiného 

to u nás nejde.  

 Ale toto je ještě jinak. Zkrátka, my ten rozpočet připravujeme tak, že vlastně to, co se 

má dělat až po schválení rozpočtu, čili rozpis, se dělá dopředu, aby vlastně součet dal 

dohromady rozpočet. Onehdy jste mi taky vyčetla, proč tedy tam je tolik tabulek. Nebyly 

závazné, to je pravda, ale úřad a rada samozřejmě se k nim chová, jako by závazné byly. Asi 

tolik v tuto chvíli. 

 Ale samozřejmě budu-li v tomto pokračovat, což nevím, protože volby jsou pozítří, 

nebo kdy, tak bych se na to rád zaměřil, aby to tedy bylo lepší, a pro všechny schůdnější, 
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protože myslím, že s tím rozpočtem, jak byl předkládán v posledních dvou letech, problémy 

s výjimkou závazných ukazatelů nebyly. Ale možná se mýlím. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Kdo dál se hlásí v diskuzi? 

Nevidím nikoho. Takže diskuzi uzavírám a dávám hlasovat o tom, že bereme na vědomí.  

 Kdo je pro? Děkuji, přijato jednomyslně.  

 Máme Tisk Z – 043.  

 

9.       

Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru 

 

 Tady předkládám návrh usnesení, že schválíme výši odměn členů finančního a 

kontrolního výboru za jejich činnost za období od prosince 2019 do listopadu – ale pardon. 

Omlouvám se, že tam máme špatný návrh usnesení. Jestli dovolíte, ještě tento bod trošičku 

poodložíme. Omlouvám se. To posílal s podklady, abych to vysvětlil, když už mluvím na 

mikrofon, tady máme uvedené špatné termíny, ale obsah máme logicky správný, a to je, že 

klasicky tak jako kdykoli v minulosti je odměna účasti členů výborů od 400 do 2 tisíc korun, 

viz neveřejná příloha, což vlastně vyplývá na základě podkladů, které nám dodali předsedové 

výboru finančního a kontrolního, akorát tam máme špatně uvedené termíny jednotlivých 

výborů, kdy se tak konají, protože se zkopírovalo usnesení, kdy jsme to schvalovali minule. 

Logicky toto budou mít jiné termíny.  

 Hlásí se pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Měl bych k tomu dotaz, protože se nám líbí ta 

formulace. Předpokládám, že je od pana Štajnera, že ty odměny jsou nesystémové. Tak jenom 

jsem se chtěl zeptat pana předsedy finančního výboru, jestli se k tomu také přidá, že to je 

nesystémově. Já se to tady snažím osm let vysvětlit, že takhle to rozdělovat není úplně 

motivační. Je to materiál za kontrolní výbor a finanční výbor. 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Jasně, vyjádřím se. Jenom mě naveďte v důvodové zprávě, 

kde jste to našel. 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Poslední věta. Schvalování odměn členů KV a FV je 

nesystémové, protože se odměny každým rokem mění. Z těchto důvodů proto doporučuji, aby 

nové zastupitelstvo stanovilo pro celé volební období pevnou částku za účast na jednání všech 

výborů.  
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 Zastupitel Matěj Kadlec: Rozumím dotazu. Domnívám se, že stejně tak, jako nám 

zůstalo staré usnesení z let 2019 a 20, tak zůstala i stará důvodová zpráva před tím, než se 

naběhlo na systémové odměňování, tzn., 400 Kč za člena a účast.  

 A když už mám mikrofon, tak upozorním, že tentokrát rozptyl odměn taky není od 400 

do 2 tisíc, ale je 1200 a 1600. 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Myslím si, že to je ale současné vyjádření, když se mluví 

o inflaci 17,5 %, tak to asi bude napsané letos. To nebude jako vyjádření, důvodová zpráva 

z loňska.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Já si dovolím stáhnout tento materiál. 

Schválíme to těm ostatním potom. Ono to vychází z toho, že tady trošku vytváříme činnost, 

kdy se dávají dohromady dva různé materiály, on to potom každý pan předseda pošle jinak, 

což mu nemám za zlé, ale tady se ukazuje to staré rčení, jak říkávala moje babička: Dvě 

kuchařky žádný oběd. A tady se ukázalo, že když to vlastně zpracovávají dva, a potom to 

někdo třetí dává dohromady, tak to dopadne takto zmatečným způsobem. Nikdo o ty peníze 

nepřijde, to prostě potom předložíme na tom dalším. Stejně to obdrží, to není vázáno na to, 

jestli ten dotyčný je, nebo není zastupitelem, nebo předsedové výborů. Zpracujeme to. Máme 

tam také občany.  

 Já ten materiál stáhnu, ať to potom připravíme v novém zasedání zastupitelstva, ať už 

to bude předkládat kdokoli. Možná se dohodneme, že to budou pak předkládat samotní 

předsedové výborů. Omlouvám se za zjevné chyby, které tam jsou.  

 Tento materiál je tedy stažen, a ještě tedy máme Tisk Z – 044. Otevírám a předávám 

rovnou rozpravu panu Kadlecovi.  

10.   

Zpráva o činnosti Finančního výboru 

 

 Zastupitel Matěj Kadlec: Předkládáme tradičně zprávu o činnosti finančního výboru. 

Letos tedy na konci volebního období. Gró té zprávy je v podstatě statistická tabulka a krátký 

text, shrnující hlavní události, zejména však odkazující na jednotlivé zápisy, z nichž ten 

poslední máte na stole. A v těchto zápisech jsou také veškeré podrobnosti k tomu, jak jednání 

probíhalo, i usnesení a doporučení finančního výboru.  

 Dovolte mi poděkovat paní Čančíkové jako tajemnici finančního výboru za její 

spolupráci, a všem členům finančního výboru, kteří se po celou dobu aktivně účastnili 

zasedání. Přál bych svému nástupci, aby se mu v zastupitelstvu dostalo vyššího vyslyšení a 

finančnímu výboru a jeho usnesením přijímání do zastupitelstva, a nyní jsem tedy otevřen 

vašem otázkám, máte-li jaké. Děkuji.  
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 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dívám se, hlásí-li se někdo. Pan 

místostarosta Macháček.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Nemám dotaz, jenom bych chtěl taky poděkovat 

finančnímu výboru, kam jsem, byly-li na programu nějaké závažné dokumenty, rád chodil a 

vše vysvětloval. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, uzavírám 

tuto rozpravu a dávám hlasovat o tom, že bereme na vědomí Zprávu o činnosti Finančního 

výboru ZMČ Praha – Libuš za rok 2022.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Přijato jednomyslně.  

 A teď zde máme vložený bod – pardon, pan Novotný se hlásí.  

 

 Zastupitel Petr Novotný: Chtěl jsem se zeptat, my jsme dostali ještě zprávu o 

činnosti kontrolního výboru. Ale v programu to není. Vím, že tady dneska není předseda. Tak 

se ptám, jestli se to bude nějak procesovat, anebo to máme jako – já jsem si to přečetl. Je to 

kvůli tomu? Proč se o tom třeba nehlasuje? 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: To není zpráva, to je pouze zápis. 

Upřesňuji. Zprávu kdyby pan předseda dodal, ale pan předseda se už nějak s předstihem ze 

zdravotních důvodů omluvil, že zrovna dnes bude podstupovat nějaký zákrok, takže nám 

nepředložil, a to za něj nikdo jiný udělat nemůže, pokud by ho on sám tedy nepověřil, což se 

asi evidentně nestalo. Jenom tolik na vysvětlení. Zápisy jsme vždycky dávali jenom takto na 

vědomí.  

 

11.   

Oprava početní chyby v usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Libuš  č. 26/2022 ze dne  

27. 6. 2022 

 Máme před sebou Tisk Z – 046, který byl zařazen. Tady případně poprosím paní 

Pichovou o spolupráci, což je tedy nový tisk, kdy vás chci požádat, abychom vzali na vědomí 

ten početní rozdíl ve výši 300 korun, vzniklý zaokrouhlením výpočtu ceny podle znaleckého 

posudku, a zastupitelstvo bude souhlasit s úpravou kupní ceny v bodu číslo I. usnesení 

zastupitelstva MČ Praha – Libuš 26/2022 na částku ve výši 16 193 700. 

 Přijměte omluvu, že to dostáváte takhle na stůl. Mě o tom náš právník informoval 

včera odpoledne, takže se narychlo připravoval materiál. Když to řeknu, nevíme, jestli je 

nutné to schvalovat. Jestli to není, že to je zjevná chyba. Ale přece jenom, jedná se o téma, 

které tady bylo diskutováno. Máme tady zasedání zastupitelstva, takže jsme se rozhodli, že to 

připravíme, budeme vás o tom nejen jakoby informovat, ale že to vlastně připravíme jako 

řádný tisk, takže tímto vám děkuji za zařazení na program a jestli by tedy paní Pichová, která 
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to má asi lépe nastudované, řekla ty tři posudky, jak k tomuto rozdílu v rámci zaokrouhlení 

došlo.  

 

 Paní Šárka Pichová: Ještě jednou Pichová, dobrý večer. Není to úplně chyba, je to 

pouze jenom špatná prezentace toho, protože vlastně znalec z Magistrátu hl. m. Prahy, který 

tvořil znalecké posudky, tak nám udělal na tři pozemky dva znalecké posudky. Jeden byl na 

pozemek, který je pod objektem, a jeden je na pozemky, které jsou nezastavěné stavbami. 

 Bohužel v tom znaleckém posudku na ty dva pozemky se stalo to, že každý pozemek 

měl svoji oceněnou reálnou tržní hodnotu, a na konci cena byla sečtena a zaokrouhlena. Tak 

jak jsou standardně zvyklí na tisíce zaokrouhlovat. Nicméně pan Breil, právní zástupce, 

připravil samozřejmě kupní smlouvu, která je prezentovaná tak, aby byla zapsatelná na 

katastru. Tzn., že jsou tam stanovené, každý z těch tří pozemků má svoji cenu podle 

znaleckého posudku.  

 Nicméně stalo se to, že v usnesení zastupitelstva máme sečtenou cenu z těch 

znaleckých posudků, kdežto pan Mgr. Breil vlastně v těch smlouvách má cenu dle znaleckých 

posudků, ale ne zaokrouhlenou. Tam vlastně došlo k tomu rozdílu, že máme v kupní smlouvě 

sečtenou, zaokrouhlenou. Takže jsme se o tom s panem magistrem včera bavili, na jeho 

doporučení, aby bylo všechno v souladu, jak kupní smlouva, tak i usnesení zastupitelstva, 

jsme si dovolili připravit jenom tuto drobnost, aby to usnesení zastupitelstva bylo v souladu 

s kupní smlouvou. Tak asi na vysvětlenou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji vám. Ptám se, jestli k tomu máte 

nějakou otázku. Není. Tak to snad bylo srozumitelně vysvětleno. Děkuji paní Pichové za 

pomoc a úřadu za rychlou přípravu tohoto tisku.  

 Máme před sebou jednoduchý návrh usnesení, že ZMČ Praha – Libuš bere na vědomí 

početní rozdíl ve výši 300 korun, vzniklý zaokrouhlením výpočtu ceny podle znaleckého 

posudku číslo 136/3606/20 a souhlasí s opravou kupní ceny v bodu I. usnesení ZMČ Praha – 

Libuš číslo 26/2002 ze dne 27. 6. 2002 na částku ve výši 16 193 700 Kč.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 9 Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? 6. Přijato.  

 Máme před sebou bod číslo  

 

12.   

Zpráva o činnosti Rady 

  

 Předkládáme vám zprávu o činnosti rady za období od 13. 6. do 15. 8. Prosím o vaše 

otázky k jednotlivým návrhům usnesení. Asi paní doktorka Jungwiertová se hlásí.  
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 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Pardon za přemýšlivé hlášení, viděla jsem, že jste 

taky studoval, tak jsem si dovolila se ještě zamyslet. Chtěla bych se zeptat na usnesení rady ze 

dne 11. 7. číslo 161/2022. Ono to možná souvisí více i s tím, co tady zmiňoval pan Macháček 

v souvislosti s rozšířením kapacity školní kuchyně na ZŠ Meteorologická. Já jsem původně 

k tomu dotaz neměla, ale vy jste právě zmiňoval, že to bylo rozšířeno v souvislosti s vlnou 

ukrajinských uprchlíků, resp. dětí, které začaly chodit do ZŠ Meteorologická. Tak jsem se 

chtěla zeptat, kolik ukrajinských dětí skutečně k nám do školy začalo chodit. Vím, že ta čísla 

byla pořád nejasná, pořád se nevědělo. Ony budou asi i dál výkyvy, ale jaká je situace? 

Požádala bych o shrnutí, možná spíš paní Koudelkovou.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji paní doktorce Jungwiertové, protože já 

jsem vám už nezasílala, vážení kolegové, poslední mailovou zprávu, protože jsem si říkala, že 

bude zastupitelstvo, aktuální informace budou na něm. Děkuji za ten dotaz. 

 Do tříd ZŠ Meteorologická, která v předchozím období v uplynulém školním roce 

pracovala se třemi adaptačními skupinami žáků z Ukrajiny, resp. statut uprchlíka, bylo 

začleněno, integrováno do tříd ZŠ Meteorologická celkem 42 žáků. Ten pohyb, resp. ten počet 

se potom upravil zase ještě o dvě děti navíc. Čili teď se jedná o to, že máme 42, neberte mě 

úplně za slovo, jestli skutečně ten poslední finální byl 42, nebo 44 dětí, které jsou integrované 

do tříd ZŠ Meteorologická, přičemž ta obava, která byla opravdu výrazná v hl. m. Praze o 

tom, že v září s otevřením nového školního roku se objeví, řekněme, zatím nepojmenovaná 

nebo nějakým způsobem početně odhadovaná zřizovateli skupina dětí, které minuly, nepřišly, 

z jakéhokoli důvodu se neúčastnily zápisu do základní školy k povinnému vzdělávání na 

území celé Prahy, a přitom byly v tabulkách Ministerstva vnitra vždy aktualizované počty 

podle věku dětí, čili hovoříme o základoškolském vzdělávání, tak se ukázalo, že na naší 

městské části se skutečně nekonalo toto překvapivé přihlašování se, resp. objevení se dětí, 

které by se dožadovaly v úvodu měsíce září nebo v prvních dnech měsíce září povinného 

vzdělávání. Skutečně dodnes se nikdo k tomuto vzdělávání nepřihlásil. Řekněme, že po 

zkušenostech nebo komunikací s ostatními městskými částmi s hl. m. Prahou se ukazuje, že 

skutečně to hlášení, to oznamování rodin, ukrajinských maminek s dětmi, o tom, že se vrací 

do své země, prostě není reálné, resp. nenabývá té reálné podoby, takže naštěstí my jsme se 

nedostali do situace na naší městské části, kupodivu ani u kolegů vedle, že by základní školy 

byly vystavené novým adaptačním skupinám věku základoškolského vzdělávání, k čemuž 

nakonec hl. m. Praha, resp. školský odbor uvolil, že budeme nazývat adaptační skupinou, 

protože to začleňování této skupiny dětí, která se takto náhle objevila, by nebylo už možné ve 

smyslu integrace do tříd. 

 Na naší městské části jsou děti se statutem uprchlíka, resp. ukrajinské děti, které 

takhle, řekněme, už historicky pojmenováváme, jsou integrovány a účastní se klasické výuky 

v počtu zhruba v průměru dvou – tří dětí na třídu. Prosím vaše dotazy. Chtěla jsem ještě 

dodat, že poměrně velmi příznivě byly i věkově rozložené tak, že se skutečně jednalo o děti 

rozložené napříč ročníky. Že se nám nestalo, že by se tady kumulovala například skupina, 

která je pouze zařaditelná do věku, řekněme, šesté třídy. Nebo pouze deváté třídy. Nikoli. 

Bylo to opravdu velmi napříč ročníky ve velmi podobném početním zastoupení, což bylo 

velké štěstí, velmi příjemné pro integraci. 
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 Co se týče dětí do mateřských škol, mateřské školy také integrovaly děti, které se 

přihlásily k zápisu, a poté, co probíhala adaptační skupina dětí věku mateřské školy i po 

období letních prázdnin, stejně jako v základní škole, tak ale chci říci, že tady s otevřením 

nového školního roku 2022 – 23 pak bylo jedno jediné dítě z Ukrajiny, které by ještě bývalo 

navštěvovalo adaptační skupinu, ale komunikací přímo s maminkou bylo ukázáno, že s tím 

ani nepočítali, že využili období letních prázdnin až úplně do konce, aby mohlo dítě 

navštěvovat a bylo zařazeno do kolektivu, který se vlastně i, řekněme, složil z dětí, které 

využily otevření a účastnily se po celou dobu letního pobytu v prostředí klubu Junior těchto 

letních aktivit, tak to nazvu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Ještě se hlásí paní doktorka Jungwiertová. 

Zdálo se mi, že chce nějaký doplňující dotaz.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Jenom bych se teď zeptala pana Macháčka, jestli 

jsem to tedy správně pochopila, tak je 40 dětí na ZŠ Meteorologická patrně. V Písnici není 

nikdo? 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Ne.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: To byl důvod, proč se rozšiřovala kuchyně, jak 

jste před tím zmiňoval? Nebo jsem to špatně pochopila?  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Všeobecně jednak kuchyně potřebovala 

zmodernizovat, to je jedna věc, a druhá, že očekáváme v souladu s demografickým 

předpokladem stálé navyšování, a ta Ukrajina tomu pomohla taky. Čili nakonec jsme šli, 

tuším, na kompromis tisíc obědů. Ale paní Pichová, myslím, mě může doplnit úplně do 

puntíku.  

 

 Paní Šárka Pichová: Dobrý večer. Jenom bych chtěla doplnit, že se navýšila i 

kapacita školy. A s tím souvisí samozřejmě navýšení kapacity kuchyně, školního klubu atd. 

Všechno se jakoby navýšilo, vlastně se to řešilo od jara z důvodu právě toho, že nám sem 

přibylo hodně dětí a neměli jsme vůbec představu o tom, kolik jich bude. Proto se to navýšilo, 

s tím že demografická studie do budoucna stejně ukazuje to rozšíření vlastně, navýšení těchto 

dětí. Takže už budeme jenom připraveni.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní doktorka Adámková.  
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 Zastupitelka Věra Adámková: Při té příležitosti bych měla také jeden dotaz, a to je 

dotaz, který ke mně dolehl. Upozorňuji, že se školou již dávno tedy bohužel nemám co do 

činění, ani mé děti, takže opravdu to vezměte tak, že úplně přesně nevím třeba ani to 

rozložení, proto se tak ptám. Ale chci odpovědět samozřejmě lidem, kteří se na mě obrátí.  

 A to byl tedy dotaz, že v současné době máme v naší škole Meteorologická, u Písnice 

nevím, zeptali se mě, že jsou děti vietnamské, které přicházejí na druhý stupeň a neumějí 

česky. Máme tam s tím nějaký problém.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Paní doktorko, děkuji za dotaz. Nemáme s tím 

žádný problém. Že se to stává, je poměrně už tradice. Neboli že opravdu v srpnu přistane na 

Letišti Václava Havla letadlo, z něj vystoupí několik dětí vietnamské národnosti, a jsou to 

třeba opravdu i žáci osmé třídy, to není nezvyklé. Ale samozřejmě jsou ty děti znevýhodněné, 

je na to velmi apelováno ve spolupráci s vietnamskou komunitou, aby alespoň ty děti pokud 

možno se dostaly do Prahy v období letních prázdnin, resp. aby se mohly účastnit srpnových 

kurzů českého jazyka. Je to pro ně potom daleko komfortnější opravdu zapojit se do výuky, 

přestože v rámci výuky stále ještě jsou vyzvedávání k tomu, aby absolvovali, resp. že se 

účastní výuky českého jazyka ještě po dobu výuky, když už započne klasický školní rok.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: Děkuji mockrát. Při té příležitosti bych tedy měla 

ještě jeden dotaz nebo podnět, nevím, jak to úplně nazvat. Chápu, že už v tomto složení to asi 

nezvládneme, ale tak do éteru se dá říci několik podnětných věcí, a to je, v tom případě se 

domnívám, že asi učitelé, kteří mají tyto děti ve třídě, by měli být nějakým způsobem, 

minimálně jim poděkováno, nebo ohodnoceni, protože představa, že přijdou do hodiny 

chemie dvě děti, které vůbec nemůžou vědět, co se jim říká, a ten učitel těžko bude umět 

vietnamsky, to od nich také chtít nemůžeme, i když v našem regionu by to možná nebyla 

úplně bezpředmětná podmínka, tak si opravdu myslím, že je potřeba toto chápat. Já jsem se na 

základě tohoto podnětu ptala samozřejmě přes Magistrát hlavního města zastupitelů atd. My 

jsme opravdu, tato městská část je tím za prvé pověstná, za druhé nechci říkat postižená, to 

není správný výraz. Ale řekněme, ta koncentrace je opravdu vysoká, nikoli nemožná. Takže si 

myslím, že ten nápor kladený na kantory opravdu není malý a nemělo by se na to zapomínat. 

Děkuji. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji, paní doktorko. Určitě. Tady možná jenom 

ještě vsuvku, zajímavost. Vy jste vlastně pojmenovala to, co jsme opravdu s našimi školami, a 

moc za to děkuji ředitelů, velmi pěkně zvládli právě i v souvislosti s žáky nebo s dětmi z té 

Ukrajiny. Protože zatímco fakticky v sousední městské části úplně běžně jsem se dozvídala ze 

škol, že přichází v intervalech vždy, jak mi řekli někteří pedagogové, skoro každý týden do 

výuky do mé třídy přichází nové dítě. Opravdu uprchlík z Ukrajiny, a já zas a znovu musím i 

pro tu moji českou třídu tu látku neustálo probírat znovu při vědomí, že tomuto dítěti stejně 

nedokážu pomoci, jak bych si jako pedagog přál. Tolik jenom odbočku, že jsem skutečně 

nesmírně šťastná, že jsme ve spolupráci s řediteli, panem ředitelem základoškolského 

vzdělávání Mgr. Kulikem, ale i paní ředitelkou mateřského vzdělávání, ředitelkou MŠ Mezi 

domy Mgr. Gerlašinskou, že jsme opravdu do těch adaptačních skupin šli, a jak zmínil tady už 
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pan starosta, investovali jsme do toho nemalé peníze, které jsem si patřičně okomentovala i na 

hl. m. Praze. To mi tedy věřte. I proto jsem očekávala, že hl. m. Praha bude nějakým 

způsobem trošku vstřícnější, nebo nějakým způsobem i možná metodicky déle a lépe povede i 

situace, které z toho dál budou vyplývat, protože to s námi opravdu ten podzim ještě bude žít, 

nejenom ten podzim. Tak tolik za to.  

 A úplně k této věci personální a odměn. Určitě. Já jsem nesmírně hrdá na ředitele, že 

oni skutečně na svoje pedagogy nezapomínají, co se týče ohodnocení. A to že pečují o jejich 

duševní zdraví a že je přihlašují, pokud na to mají ještě kapacitu časovou, do ne snad 

vzdělávání, ale různých wellbeingů, které jsou skutečně nabídka zajímavá v poslední době, 

není jich mnoho, ale některé jsou velmi kvalitní. Za to mohu opravdu jenom děkovat. Potom 

to znamená i to, že se vlastně promítá do odměn ředitelům těch škol, kteří se o své týmy takto 

starají. Děkuji.  

 

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

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Omlouvám se, jenom taky historický exkurz, taky už 

jsem daleko od školy. Ale v 80. letech jsem zažil, že v sedmé třídě k nám nastoupil spolužák, 

neuměl česky. Byl z Kuby. A zvládlo se to.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Aniž bych to nějak rozvíjel, ale počtů 

asistentů, které tam máme, je opravdu velké množství ve škole. To jsem viděl i teď, když 

jsem se tam byl 1. září podívat. To není třída, která by neměla asistenty. Nutno říci, že i 

s touto poslední krizí už máme i ukrajinsky mluvící asistenty, které učí i normálně další běžné 

předměty. Jedna mladá Ukrajinka, kterou si pamatuji, byli jsme v krizi, když nás navštívila 

v kanceláři, kterou paní Koudelková tenkrát o víkendu první kontaktovala, hned jak to 

vypuklo a dávali jsme možnost, tak ta učí matematiku. Mluví velmi obstojně česky, kéž bych 

tak uměl nějaký jazyk, tak jako ona. A je to přesně výhoda, že když už tedy toto specifikum 

tato škola má, tak že to nezůstává jenom u žáků, ale že se to promítá i do skladby pedagogů, 

kteří na škole jsou.  

 Někdo další se hlásí v bodě zprávy o činnosti rady? Není tomu tak. Nikdo se ani už 

zádumčivě nehlásí. Uzavírám i tento bod.  

 A máme tady návrh usnesení, že bereme na vědomí zprávu o činnosti rady MČ od 13. 

6. do 15. 8. 2022.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji 15 – 0 – 0.  

 A jestli jsme zařazovali nějaké body, tak jestli jsem nevynechal nějaký řádný tisk, tak 

jsme v bodě  

 

13. 

Různé 
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 Teď nebo na konci chci rozhodně poděkovat za spolupráci, podnětnou diskuzi. Jsem si 

vědom toho, že toto volební období bylo pro nás všechny náročné skrz pandemii covidu, která 

byla obtížná. Děkuji. To že nedošlo k nadužívání možnost se přihlašovat online, protože je to 

jistě příležitost, je to dobrý sluha, špatný pán, že jste toho vlastně využívali opravdu tehdy, 

když jste pro to měli závažné důvody, protože následně takové zastupitelstvo kočírovat čistě 

jenom online by bylo velmi obtížné. Opravdu přes všechny spory, které tady někdy 

v diskuzích máme, tak si vlastně vážím vaší dobré účasti na zasedání zastupitelstva, a 

konkrétního jednání, byť samozřejmě účast u jednotlivých zastupitelů je velmi proměnlivá, u 

někoho velmi výborná, u někoho asi o něco horší, než by mohla být. Ale takový už je asi 

život. Tímto mi dovolte poděkovat určitě za tyto čtyři roky, protože z tohoto pohledu konání 

zastupitelstva bylo velmi obtížné. O to více děkuji také úřadu městské části, před který 

s ohledem na pandemii covidu byly předloženy nové výzvy, a myslím si, že si to tady úředníci 

taky velmi odseděli a zaslouží si i tuto zmínku a poděkování, že to tady takto s námi po 

večerech zvládají. Tolik tedy na úvod v bodě Různé, ale diskuze je otevřena. Hlásí se pan 

Novotný.  

 

 Zastupitel Petr Novotný: Dobrý večer. Já jsem jenom chtěl upozornit na zápis 

z kontrolního výboru, který přišel v podkladech k dnešnímu zastupitelstvu. Já si myslím, že 

většina zastupitelů se s ním mohla seznámit. Je tam jeden bod, který se týká zastupitelky paní 

Koudelkové, bod číslo 3, jestli jste ho četla, protože se týká vás, A je to vlastně věc, na kterou 

tady jak opozice, tak možná ještě v podobě nějakého občana aktivisty upozorňujeme možná 

už šest let. Kolegyně Radová to několikrát vznesla, a to je na váš permanentní x-letý střet 

zájmů v klubu Junior. Chtěl bych, abyste se k tomu vyjádřila, protože tady kontrolní komise 

to znovu vytáhla, protože to je vlastně neřešená věc, a jestli si pamatujete, pro mě to je tak 

zásadní věc, že jsem vás jednou vyzval, abyste složila funkci. Ale teď máte ještě možnost 

nám to vysvětlit, jestli v tom budete dál pokračovat. Jste tam ve chvostu kandidátky, ale střet 

zájmu vás nezajímá, tak možná zajímá voliče, jak to budete řešit dál. Jestli to je stále všechno 

v pořádku. Můžete si to klidně ještě přečíst, můžu vám to přinést. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji, pane kolego. Voliči rozhodnou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Někdo dál v bodě různé? Paní doktorka 

Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych se chtěla zmínit o usnesení, které jsme přijali 

přesně před rokem jako zastupitelstvo. Je to usnesení číslo 42/2021, kde jsme uložili radnímu 

pro správu majetku zřejmě panu Frankovi předložit k nejbližšímu jednání zastupitelstva MČ 

Praha – Libuš studii k projektovému záměru revitalizace rybníku Obecňák a podklady 

k prověření předpokládané ceny zpracování projektové dokumentace revitalizace rybníku 

Obecňák ve výši 1 700 tisíc. Pokud jsem tedy nic nepropásla, tak tento bod jsme nesplnili za 

ten rok.  
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 Není to jediné usnesení. Toto usnesení předkládal kolega Kadlec, a kolegyně 

Jungwiertová už v roce 2019 předkládala usnesení, které bylo Zastupitelstvem přijato, a to 

aby rada městské části informovala zastupitelstvo o přípravě strategického plánu. Takže stalo 

se, stává se. A budeme se snažit do dalších období, jestli tady budeme, aby tedy usnesení 

zastupitelstva byla plněna.  

 Jestli tedy toto chcete ještě nějak okomentovat. Je škoda, že vlastně tento projekt 

zastupitelstvu nikdy nebyl představen. Už je to rok, kdy jsme to požadovali. Děkuji. 

 

 Zastupitel Martin Frank: Jenom poprosím paní kolegyni Tůmovou, o jaký tisk se 

jedná? O tisk 42? Ten se ale vůbec netýká rybníku Obecňák.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Usnesení číslo 42 z roku 2021. Týká. Je to ve 

schválených usneseních.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře, bude na nové reprezentaci, aby 

předložila rybník Obecňák. Poprosím úřad, který tady určitě po volbách bude, o zastupitelích 

nevíme, jak tady bylo řečeno, rozhodnou voliči. Nicméně úřad tady bude, tak aby novému 

zastupitelstvu připravil případné splnění tohoto usnesení, pokud se tak nestalo. 42/2021.  

 Někdo dál v bodě Různé? Není tomu tak.  

 

Závěr 

 Nechám asi paní Kratochvílové, aby poděkovala možná za úřad. Přišla s nějakým 

nápadem.  

 

 Paní Michaela Kratochvílová: Jsem zaskočená. Děkuji všem za spolupráci, přiznám 

se, že bych byla ráda, kdybych vás častěji viděla z nás na úřadě, že vás zase vidím jenom 

takhle, když je zastupitelstvo. Budeme se dále snažit v dalším volebním období. Děkuji vám 

za spolupráci.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní Kratochvílová skromně zamlčela, že 

toto jej její nápad. Už minule měla, že zastupitelé dostali od perníčků znak, možná ho někteří 

máte, já ho mám ve vitríně také, ten perníček jsem nesnědl. Tak letos přišla paní 

Kratochvílová s nápadem, že byste si, vy, kteří třeba nebudete, měli vzpomínku na toto 

zasedání, měli praktický dárek. Tady vám úřad zakoupil a můžete si odnést věc, kterou jistě 

budete všichni potřebovat, až si budete zase odškrtávat a dělat praktické věci v podkladech 

třeba na zastupitelstvu nebo při nějaké jiné vaší práci.  

 Vidím lehký úsměv na vašich tvářích, což je asi dobře na závěr. Tímto úřadu také 

děkuji. Vám všem přeji úspěch ve volbách takový, jaký si přejete. Za sebe musím říci, děkuji 
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za velmi slušně vedenou kampaň. Myslím si, že to i lidé, občané oceňují, tu snahu vést 

městskou část co nejvíce ku prospěchu. Myslím si, že to je i patrné z toho, co kdo chce 

občanům slíbit, a věřím, že nové složení zastupitelstva, že se mu bude jistě dařit. Pěkný večer 

vám všem, na shledanou.  


