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

schválení programu. 
 

Pan starosta zahájil 4. zasedání zastupitelstva v roce 2022 v 18:15 hodin, které se konalo 

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

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

v tento čas bylo přítomno 12 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo 

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: zastupitelé Novotný, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Kendíková, pan starosta, 

Černá, Loukota, Korbel, Frank, Koudelková, Macháček,  

 

Omluveni: zastupitelé Štancl, Štajner 

 

Nepřítomni: pozdní příchod zastupitelé Adámková, Řezanka, Radová 

 

On-line nebyl nikdo přítomen. 

 

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

Hlasováno: 12-0-0 

 

Do návrhového výboru požádal zastupitelky Kendíkovou, Černou a zastupitele Loukotu, 

všechny projevili souhlas.  

Hlasováno: 12-0-0 

 

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

k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Pan starosta navrhl zařadit jako 10. bod programu TISK Z 046 - Oprava početní chyby 

v usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 26/2022 ze dne 27. 6. 2022 

Hlasování o zařazení bodu dle návrhu pana starosty: 

12-0-0  a bylo přijato. 

 

 

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

upraveném programu. 

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů  

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

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

4. Svěření části pozemku parc. č. 1271/5 v k. ú. Libuš do svěřené správy MČ Praha-Libuš 

5. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených RMČ 

Praha-Libuš v rámci zmocnění  

6. Informace o vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci  

7. Informace o legislativních změnách v účtování a rozpočtovém zachycení od 1. 7. 2022  

8. Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru 

9. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
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10. Oprava početní chyby v usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš  č. 26/2022 ze dne 27. 6. 

2022 

11. Zpráva o činnosti Rady 

12. Různé  

13. Závěr 

 

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  
 

Pan starosta vyzval přítomné občany k interpelacím. 

 

Příchod zastupitel Řezanka - 18:24 - počet 13 zastupitelů. 

 

Příchod zastupitelky Radová, Adámková - 18:27 - počet 15 zastupitelů. 

 

Rozpravy se zúčastnili: občan Melichar, Novotná, Rydvalová, Horáková 

pan tajemník, pan starosta, zastupitelé Koudelková, Kadlec, Adámková, Jungwiertová, 

Macháček, Tůmová, Korbel, Adámková, Černá, Černá, Radová, Jungwiertová 

 

 

Hlasování o zařazení bodu č. 3 - Oplocení fitparku K Jezírku dle návrhu zastupitelek Tůmové, 

Radové, Jungwiertové a Adámkové.  

Hlasováno: 10-0-5 a bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3 – Návrh na oplocení fitparku K Jezírku 

 
Fitpark Libuš na pozemku parc. č. 401/5 v k.ú. Libuš (park K Jezírku) je vybudovaný v těsné 

blízkosti rodinných domů. Místní obyvatelé si často stěžují na hluk a nedodržovaní 

provozního řádu fitparku (v interpelacích na jednáních zastupitelstva MČ Praha-Libuš nebo 

píší stížnosti správci fitparku, zastupitelům). Obtěžuje je mimo jiné nedodržování provozní 

doby fitparku, pouštění hlasité hudby, nevhodné chování návštěvníků. Občané žijící 

v bezprostřední blízkosti fitparku zmiňují opakovaně, že fitpark je využíván jako místo 

setkávání i v nočních hodinách, přičemž tito noční návštěvníci ruší noční klid. V poslední 

době zde navíc někteří návštěvníci cvičí psy. 

Oplocení fitparku a uzamykání areálu mimo jeho provozní dobu může být účinným 

nástrojem, jak zabránit hluku v nočních hodinách, na který si obyvatele okolních domů 

stěžují.  

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš ukládá Radě MČ Praha-Libuš: 

 

1. prověřit možnost oplocení fitparku v parku K Jezírku, vybudovaného na pozemku parc. 

č. 401/5 v k.ú. Libuš, a uzamykání areálu v době mimo provozní hodiny fitparku, 

2. informovat o výsledku dle bodu 1) Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na jeho 

následujícím jednání. 

 

Hlasováno: 

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

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

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel Loukota)  

a bylo přijato usnesení č. 38/2022. 

 

 

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 

(TISK Z 038) 

 
Městská část Praha-Libuš obdržela dne 9.5. 2022 návrh na pořízení změny územního plánu na 

pozemcích parc.č. 557/61, 557/134, 557/135 všechny v k.ú. Libuš. 

 

Žadatel (investor): 

Do Thi Thu Hien, Rakovského 3139/3, 143 00, Praha 4 

Le Cong Dat, Rakovského 3139/3, 143 00, Praha 4 

Do Hieu Quang, Plevenská 3112/3, 143 00, Praha4 

Do Pruc Quang, Plevenská 3112/3, 143 00 Praha 4 

Ing. Zmatlík Lukáš, Herálecká II 1579/4, 140 00, Praha 4 

Ing. Zmatlíková Darie, Nad vodovodem 202/46, 108 00, Praha 10 

 

Navrhovaná změna: 

 

Oba pozemky (parc. č. 557/134, 557/135 oba v k.ú. Libuš) a sousední pozemek parc. č. 

557/61 v k.ú. Libuš jsou dle územního plánu na ploše OB-A – čisté bydlení s hlavním 

využitím plochy pro bydlení s podmíněně přípustným koeficientem podlažních ploch KPPp 

0,3. 

 

Navrhovaná změna ÚP spočívá ve změně kódu míry využití plochy z „A“ na „C“ s KPPP 0,5 

a KPPp 0,8 s KZ 0,45 (nízkopodlažní zástavba – 2 nadzemní podlaží). 

 

Na pozemcích parc .č. 557/134 a 557/135 oba v k.ú. Libuš budou postaveny dva rodinné 

domy bez nefunkčního podkroví, ale se 2 BJ a zelenou plochou střechou, tím tak bude 

maximálně využita zastavěná plocha parcel RD. 

Všechny tři parcely jsou dle platného územního plánu na ploše OB-A. 

 

Důvody pro pořízení změny ÚP 
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Výstavba dvou dvoupodlažních rodinných domů na parcelách č. 557/134 a 557/135 obě v k.ú. 

Libuš, jako ve změně ÚP – U1360 z kódu „A“ na kód „C“ (parcely č. 557/59 a 557/133 obě v 

k.ú. Libuš) a nájemní dům na sousední parcele č. 557/123 v k.ú Libuš(plocha OB – D). 

U obou rodinných domů bude rozšířena původní zatravněná plocha 391/15 m2 o zatravněnou 

plochu extenzivní zelené střechy + 162,34 m2, celkem 553,49 m2 na parc.č. 557/134 v k.ú. 

Libuš, u menšího RD bude původní zatravněná plocha 327,48 m2 rozšířena o zatravněnou 

plochu extenzivní zelené střechy + 128,17 m2, tedy celkem 455,65 m2. 

Stavebník-investor velmi preferuje maximální využití zeleně ve stavbě, proto jsou střechy 

obou RD navrženy, jako ploché s vegetační vrstvou zeleně, jako „EXTENZIVNÍ ZELENÉ 

STŘECHY“, které budou působit jako malé oázy v rozpálené střešní krajině. Tím se také 

zlepší koeficient zeleně KZ, a životní prostředí v dané lokalitě  - ul. Klokotská a ul. Malá 

Slavonická v Praze 4 - Libuši. 

 

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 24. 6. 2022  

 

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 557/61, 

557/134, 557/135 všechny v k.ú. Libuš. Navrhovaná změna ÚP spočívá ve změně kódu míry 

využití plochy z „A“ na „C“ s KPPP 0,5 a KPPp 0,8 s KZ 0,45 (nízkopodlažní zástavba – 2 

nadzemní podlaží) 

Žadatel: 

Žadatel (investor): 

Do Thi Thu Hien, Rakovského 3139/3, 143 00, Praha 4 

Le Cong Dat, Rakovského 3139/3, 143 00, Praha 4 

Do Hieu Quang, Plevenská 3112/3, 143 00, Praha4 

Do Pruc Quang, Plevenská 3112/3, 143 00 Praha 4 

Ing. Zmatlík Lukáš, Herálecká II 1579/4, 140 00, Praha 4 

Ing. Zmatlíková Darie, Nad vodovodem 202/46, 108 00, Praha 10 

Hlasování:  

6-0-1 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

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

vedoucí OSMI Pichová. 

  

STAŽENO. 

 

 

 

K bodu 5 – Stanovisko k žádosti na HMP o svěření části pozemku parc. č. 

1271/5 v k. ú. Libuš do správy MČ Praha-Libuš (TISK Z 039) 

 
MČ Praha-Libuš na základě Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 15/2022 ze dne 5. 4. 

2022 požádalo HMP o svěření pozemků parc. č. 857/4 a 866/6 oba v k. ú. Libuš za účelem 

vybudování parkovacích stání. 

Ze studie vyplývá, že pro umístění parkovacích stání je potřebná i část pozemku parc. č. 

1271/5 v k. ú. Libuš. 

Materiál představil zastupitel Frank. 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Frank, Adámková, pan starosta, Jungwiertová. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání žádosti na HMP o svěření části pozemku parc. č. 1271/5 v k. ú. 

Libuš, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o svěření části pozemku do 

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

 

Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková, Novotný, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová, 

Adámková)  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 39/2022. 

 

 

 

K bodu 6 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2022, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš (TISK 

Z 040) 
 

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

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

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

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

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

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

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

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Na základě zplnomocnění 

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

městské části Praha-Libuš schválila úpravy rozpočtu č. 10/2022,  č. 11/2022,  v období od 23. 

6. 2022 do 15. 8. 2022, provedené rozpočtovými opatřeními č. 20/2022 –  č. 27/2022. 

Finanční výbor tyto změny rozpočtu projednal na svém zasedání dne 12. 9. 2022. 

 

Materiál představil zastupitel Macháček, který následně zahájil diskusi.  

 

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

Jungwiertová, Radová, Kadlec, Tůmová. 

 

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

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 
bere na vědomí: 

- usnesení RMČ č. 157/2022 ze dne 23. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 10/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 20/2022 – č. 26/2022, 

- usnesení RMČ č. 181/2022 ze dne 15. 8. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 11/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 27/2022.  

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

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

 

Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

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

a bylo přijato usnesení č. 40/2022. 

 

 

K bodu 7 – Informace o vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci 

(TISK Z 041) 

 
Mateřské škole Mezi Domy byla v říjnu 2021 poskytnuta návratná finanční výpomoc za 

účelem předfinancování projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu financované ze 

státního fondu životního prostředí. Výpomoc byla poskytnuta s termínem vrácení do 

30.11.2022. Finanční prostředky byly na účet MČ Praha-Libuš vráceny dne 4. 7. 2022. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Kadlec.  

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí informaci o vrácení poskytnuté Návratné finanční výpomoci MŠ Mezi Domy, 

Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice z října 2021. 

 

Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková, Novotný, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová, 

Adámková)  

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 41/2022. 
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K bodu  8 - Informace o legislativních změnách v účtování a rozpočtovém 

zachycení od 1. 7. 2022 (TISK Z 042) 

MF zveřejnilo metodickou pomoc při změně účtování a rozpočtovém zachycení poskytnuté 

pomoci Ukrajině. Od 1.7.2022 jsou veškeré příjmy a výdaje v souvislosti s pomocí Ukrajině 

povinně vykazovány pod MU 01 – Pomoc Ukrajině (číselník mimořádných událostí). 

S účinností od 1.7.2022 jsou tyto příjmy a  výdaje sledovány na nejblíže odpovídajícímu 

OdPa – odvětvovému třídění. Do 30.6.2022 byly zachycovány na OdPa 6221 – humanitární 

pomoc, nově budou sledovány na MČ Praha-Libuš na OdPa 3113 – akce ve škole a na OdPa 

3421 – akce Klub Junior. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu rozpisu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš, kdy se nemění závazné ukazatele rozpočtu, ale pouze se upravily výdaje z OdPa 

6221 na nejblíže odpovídající, tj. OdPa 3113 a 3421.    

 

Materiál představil zastupitel Macháček. Pan starosta vyzval přítomné k diskusi.  

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Tůmová. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 
bere na vědomí informaci o změnách v účtování a rozpočtovém zachycení příjmů a výdajů 

v souvislosti s poskytnutou pomocí Ukrajině. 

 

Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková, Novotný, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová, 

Adámková)  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 42/2022. 

 

 

K bodu  9 – Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK 

Z 043) 

 
Zastupitelstvu městské části je předkládán Návrh výše odměn členům Finančního a 

Kontrolního výboru za jejich činnost ve výše uvedeném období. 

Vyjádření předsedy KV: Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán návrh ke 

schválení odměn členům Kontrolního výboru ZMČ Praha – Libuš z řad občanů, za jejich 

činnost za období od 7.2.2022 do 22.8.2022. 

Na základě schváleného usnesení zastupitelstva MČ č. 42/2020, ve kterém byla stanovena 

celková částka pro KV ve výši 4.000,- Kč. Usnesením zastupitelstva MČ č. 49/2021 ze dne 

7.12. 2021, došlo ke změně a částka se snížila o 2.000, Kč.  

Pro rok 2021 byla schválena odměna za účast členů výboru v rozmezí od 400,- Kč do 2.000,- 

Kč.  

Vzhledem k tomu, že inflace dosáhla úrovně 17,5%, tak navrhuji za účast pro každého člena 

KV, částku ve výši 500,- Kč, tj. pro KV celková částka 3.000,- Kč. Schvalování odměn 
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členům KV a FV je nesystémové, protože se odměny každým rokem mění, z těchto důvodů 

proto doporučuji, aby nové zastupitelstvo MČ stanovilo pro celé volební období pevnou 

částku za účast na jednání všech výborů. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

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

 

STAŽENO. 

K bodu  10 - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš za rok 2022 (TISK Z 044) 

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

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

předpisů. Činnost FV ZMČ je stanovena schváleným jednacím řádem výborů 

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

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

činnosti.“ je předložena výroční zpráva FV ZMČ. 

 
Materiál představil předseda finančního výboru Kadlec. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Kadlec. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

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

Libuš za rok 2022. 

 

Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková, Novotný, Kadlec, Tůmová, Jungwiertová, Radová, 

Adámková)  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 43/2022. 
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K bodu 11 - Oprava početní chyby v usnesení Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš  č. 26/2022 ze dne 27. 6. 2022 (TISK Z 046) 

Následující text důvodové zprávy navazuje na odůvodnění záměru a jeho přílohy ve 
vztahu k usnesení k usnesení zastupitelstva č. 26/2022 ze dne 27. 6. 2022, používá i 
shodné definice pojmů.  
Usnesení zastupitelstva Městské části je předloženo z tohoto důvodu: 
Usnesení zastupitelstva Městské části č. 26/2022 ze dne 27. 6. 2022 obsahovalo v bodě 
1. zjevnou, vysvětlitelnou a snadno opravitelnou početní chybu, kdy kupní cena v něm 
uvedená byla proti textaci Nové kupní smlouvy a důvodové zprávy zaokrouhlena na celé 
tisícikoruny nahoru na výši 16.194.000,- Kč. Chyba vznikla tím, že v uvedeném usnesení 
nebyly správně sečteny dílčí položkové ceny převáděných Pozemků, resp. došlo 
k zaokrouhlení. 
Cena za Zastavěný pozemek, tedy za parc. č. 8/1 o výměře 1.699 m2  byla stanovena z 
Posudku k zastavěnému pozemku ve výši 8.682.000,- Kč. Znalec cenu takto zaokrouhlil. 
U zbývajících dvou pozemků oceněných v Posudku ke druhému a třetímu pozemku byla 
cena převzata jako nezaokrouhlená, jelikož dílčí ceny k těmto pozemkům znalcem 
zaokrouhleny nebyly.  Celková cena obou pozemků byla znalcem v tomto posudku také 
zaokrouhlena a tím došlo k rozdílu 300,- Kč. Pro upřesnění jde o částku 1.752.730,- Kč 
pro parc. č. 10/1 o výměře 343 m2 a částku 5.758.970,- Kč pro parc. č. 12 o výměře 1.127 
m2. 
cena dle posudku zaokrouhleno na tis.

8 682 000,00 8 682 000,00

1 752 730,00 1 753 000,00

5 758 970,00 5 759 000,00 rozdíl

16 193 700,00 16 194 000,00 -300,00  
 
Správná celková kupní cena, v souladu s touto i původní důvodovou zprávou (viz 
tři dílčí ceny v bodě 1.) a textací Nové kupní smlouvy (viz čl. III. odst. 1) písm. a) až 
c), které byly předloženy i Radě HMP, tedy při součtu tří výše uvedených dílčích 
částek činí o 300,- Kč méně, tedy celkem 16.193.700,- Kč.  
V tomto smyslu je připraven i návrh předkládaného usnesení, který směřuje 
k odstranění chyby. 
 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: pan starosta, vedoucí OSMI Pichová. 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 
bere na vědomí početní rozdíl ve výši 300,- Kč vzniklý zaokrouhlením výpočtu ceny podle 

znaleckého posudku č. 136/3606/20 a souhlasí s opravou kupní ceny v bodu (1.) usnesení 

Zastupitelstva městské části Praha-Libuš č. 26/2022 ze dne 27. 6. 2022 na částku ve výši 

16.193.700,- Kč. 
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Hlasováno: 

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

Loukota, Řezanka, Kendíková) 

Proti: 0 

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

a bylo přijato usnesení č. 44/2022. 

 

 

K bodu  12 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 13. 6. 2022 

do 15. 8. 2022 (TISK Z 045) 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 13. 6. 

2022 do 15. 8. 2022. Rada se v tomto období sešla 7 x. 

 

Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Jungwiertová, Koudelková, Adámková; vedoucí OSMI Pichová 

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

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 13. 6. 2022 do 15. 8. 2022. 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 45/2022. 

 

 

K bodu 13 - Různé 

 
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Novotný, pan starosta, Koudelková, Tůmová 

 

K bodu 14 – Závěr 
 

Ve 21:15 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil a poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

 

 

Příloha: stenozápis   


