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STENOZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš  

dne 18. října 2022 

 

1. 

Zahájení 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: …. od paní Tůmové a od paní Radové na 

posunutí na hodinu 18.30 z toho důvodu, že ze zdravotních důvodů se jeden jejich člen 

nemohl dostavit včas na 18. hodinu. My ještě samozřejmě, než bychom došli k nějakému 

schválení programu, tak mi dovolte jenom tak asi říci věci, které se týkají dnešního 

ustavujícího zastupitelstva, a to zejména tedy s ohledem spíše na nováčky, které tu máme 

v zastupitelstvu, a s ohledem na vás na občany, čímž mi dovolte trošičku mít možnost 

natáhnout čas, abychom tady jenom tak neseděli a nekoukali na sebe. 

 Ustavující zasedání zastupitelstva, které je po volbách, má svá specifika. Ještě dříve, 

než je schválen program zastupitelstva, zastupitelé složí slib. Bývá to tedy obvykle do rukou 

starosty, a ještě úplně na začátek, protože přece jenom se jedná o výjimečnou situaci, tak také 

zazní hymna České republiky, u které vás samozřejmě poprosím, abyste povstali. Já potom 

následně přečtu slib člena zastupitelstva, a aby to bylo takové komfortní pro nás pro všechny, 

tak jsme se tady s panem tajemníkem domluvili, že ten slib do rukou starosty budete skládat 

támhle u toho mikrofonu, což bude tak někde blízko mezi zastupiteli a občany, kteří se také 

přišli na nás na všechny podívat.  

 Součástí dnešního zastupitelstva, protože je ustavující, nejsou tzv. interpelace občanů, 

což jsem tedy avizoval i na minulém posledním jednání v minulém volebním období. Pokud 

byste měli nějaké požadavky, tak si je musíte nechat na příště, nebo to případně řešit jinou 

formou, než na zasedání zastupitelstva, nicméně podle jednacího řádu nikomu nebrání 

možnost vystoupit vám jako občanům, abyste mohli vystoupit k jakémukoli bodu programu, 

který tady máme dneska na pořadu dne.  

 Chtěl bych vás poprosit všechny, kteří budete mluvit na mikrofon, protože pořizujeme 

stenozáznam, a paní stenozapisovatelka není tady s námi přítomna, ta si to následně poslouchá 

ze záznamu, tak některé hlasy dlouholetých zastupitelů, nebo těch, kteří tady vystupují na 

zastupitelstvu aktivně a často, tak už rozezná, nicméně máme tady dost nováčků, které nebude 

znát ještě podle hlasu, takže vás moc prosím, abyste se všichni dříve, než se ujmete slova, 

abyste se jenom představili jménem. Vezmu si mikrofon a řeknu Koubek, a mám následující 

dotaz. Zkrátka aby tam prostě zaznělo vaše jméno, což zejména tedy na začátku každého 

volebního období bude vždycky trošku problém. 

 Nyní ještě pro členy zastupitelstva, zejména pro ty z vás, kteří jste tady nováčky a 

neznáte úplně ty procedury, tak jste si mohli všimnout, že bude povinnost schválit návrhovou 

komisi, volební komisi, budeme jmenovat zapisovatele v tomto případě na celé volební 

období a budeme jmenovat dva ověřovatele.  

 Volební komise i návrhová komise je vždycky tříčlenná. Chtěl bych vás poprosit, aby 

to procesně bylo všechno v pořádku, aby do volební komise usedli jenom ti, kteří dnes 

nebudou usilovat o zvolení do nějaké funkce. Pro volební komisi máme vyčleněno samostatné 

místo. Volební komise, jakmile bude zvolena, tak si ze svého středu zvolí svého předsedu, 

který spolu s předsedajícím podle volebního řádu bude řídit samotné volby.  
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 Aby se volby mohly uskutečnit, potřebujeme také volební řád, my jsme se včera sešli 

na úřadu městské části, zástupci všech tří subjektů, které jsou v zastupitelstvu, abychom si 

řekli, zdali je volební řád v pořádku, nebo chceme-li v něm něco upravit, protože tento 

volební řád je z roku 2014, tak tam zazněl nějaký požadavek na jednoduchou úpravu, 

doplnění jednoho slova, tzn., že budeme dneska schvalovat volební řád. Jednací řád máme 

schválený, ale budeme schvalovat jakoby nový volební řád, kterým se bude následně řídit 

volební komise a samotné hlasování.  

 Víc mě asi v tuto chvíli nenapadá z toho, co jsem vám chtěl na úvod říci, a vyhovíme 

požadavku, který tady zazněl od paní Radové a od paní Tůmové, na posunutí zasedání 

zastupitelstva do 18.30 hodin. A potom ještě v rychlosti pro případné, kteří přijdou, zopakuji 

ty informace, které jsem vám teď řekl. Začátek je odložen. Děkuji za pochopení. Pardon, 

nevšiml jsem si, že se hlásí paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobrý večer, pane starosto, Děkuji za vstřícnost. Náš 

kolega měl bohužel akutní zdravotní problém. Už je na cestě sem. Prosili jsme, aby tedy o 

malou chvíli bylo zahájení zastupitelstva odloženo. Omlouváme se vám všem, kteří jste přišli, 

prosíme o strpení. V 18.30 bychom mohli pokračovat. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Máme 18.31 podle mých hodinek, i tady 

vedle. Ještě dřív, než budeme pokračovat, požádala mě o slovo, aby mohla promluvit, paní 

poslankyně Věra Adámková, která má ze zákona o hlavním městě právo vystoupit kdykoli, a 

požádala, že by chtěla promluvit hned teď ještě na úvod. Máte slovo, paní poslankyně.  

 

 Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane starosto, vážené dámy, vážení pánové, 

jmenuji se Adámková, jsem poslankyní Parlamentu ČR. Chtěla bych vám za prvé poděkovat 

všem, čili i nepřítomným, kteří přišli k těmto volbám, protože právo volit je právo, o které se 

dlouho bojovalo, a já jsem velmi ráda, když lidé jdou volit, protože většinou volby dopadnou 

tak, že někomu samozřejmě výsledek konvenuje, někdo není spokojen, ale jestliže někdo 

nejde volit, tak upřímně, ať si nestěžuje. Takže já chci poděkovat všem, kteří přišli volit. Chci 

popřát uskupení pana starosty k velmi dobrému výsledku, ale na druhou stranu musím říci, že 

více než 50 % občanů naší městské části tedy si přeje asi změnu, protože nevolilo jeho 

uskupení.  

 V každém případě v minulém volebním období jsem byla zastupitel naší městské části. 

Po zralé úvaze jsem už nekandidovala na volitelném místě, protož bych nestíhala všechno, a 

ty čtyři roky mi ukázaly, že čas má limit a že 24 hodin platí pro každého, takže proto.  

 Jinak samozřejmě všechna jednání, která jsme tady měli, všechna zastupitelstva, která 

vedl pan starosta, byla vedena korektně, byla velmi dobře připravena, takže se domnívám, že 

práce v minulém období byla určitě plodná. 

 Mám tedy jednu poznámku, protože moje rodina bydlí v této městské části již po 

mnoho generací, minimálně asi sedm, tak už určitě něco o tom můžeme říci. A potom, jak 

jsme hovořili s občany naší městské části, tak je evidentní, že to, co jakoby vytýkají 
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současnému vedení naši občané, je, že trošku málo dbalo na naše rezidenty. Já se domnívám, 

že městská část se má starat dominantně o lidi, kteří tam žijí. Připravovat podmínky pro to, 

aby se tam ti lidé stěhovali, samozřejmě, ale chtěla bych velmi poprosit současné 

zastupitelstvo, aby dbalo na přání starousedlíků rezidentů, protože oni tady po mnoho 

generací budovali tento prostor, ať je to Libuš, nebo Písnice. Potýkali se s mnohými 

problémy. S velkou radostí a velmi srdečně vítali každého, kdo sem přišel bydlet. Vidíte taky, 

že tady vyrostlo mnoho velkých bytových komplexů, a myslím si, že Libuš a Písnice byly, a 

já bych chtěla, aby byly i nadále velmi vhodným místem k bydlení. A tady vidím velkou 

rezervu a prosím nové zastupitelstvo, aby se věnovalo naší městské části, protože při srovnání 

s Kunraticemi vidím, že tady je určitý dluh. Nemáme možnost dojít se projít někam rekreovat, 

nemáme možnost toho ústředního dění v obci. Já chápu, že je tu jiné uspořádání domů, než 

třeba mají Kunratice, ale o obec je třeba pečovat. A když projíždíte hlavní ulicí v Kunraticích 

a na Libuši, tak tady se tedy nemáme čím chlubit. Moc prosím zvolené zastupitele, aby na to 

dbali, abychom mohli být hrdí na tuto naši část, a za čtyři roky aby skládali účty tak, že 

všichni budeme křičet: Nic neměníme, nic neměníme. To je moje zbožné přání. 

 Chtěla bych popřát všem zvoleným zastupitelům hodně štěstí, protože i to je potřeba 

v práci. Hodně úspěchů, samozřejmě spokojené občany, to určitě, a nám jako občanům bych 

chtěla popřát, aby zastupitelstvo nám naslouchalo, protože tady žijeme denně, máme své 

potřeby, někdy reálné, někdy nereálné, to tak prostě život přináší. Jistě není možné vždycky 

vyhovět všem, ale opravdu velmi, velmi vás žádám, prosím, a budeme na to dohlížet, tedy já 

určitě. Věnujte se potřebám současných obyvatel městské části Libuš. Rozpětí developerů, 

kterým se dostává v naší městské části jaksi slova, je trošku už nadměrné, a já bych byla 

velmi ráda, kdyby naši občané měli také možnost nějakého vyžití, odpočinku, a já pevně 

doufám, že se vám podaří to, co třeba nám se nepodařilo, a že zlepšíte městskou část, a nám 

všem přeji, abychom si říkali, ano, takhle to má být. Jinak já samozřejmě jsem poslanec pro 

všechny, jak řekl pan starosta. Já se budu snažit zúčastňovat všech těch schůzí, takže kdybyste 

měl někdo nějaký problém posunout směrem výše, tak to samozřejmě velmi ráda udělám.  

 Máme tady dneska zástupce vedení Prahy 4. Děkuji, že jsi přišel. Takže samozřejmě 

můžeme i tam rovnou předávat své požadavky, protože někdy je to složitější. Rovněž tak na 

Prahu 12. Prosím pěkně, neváhejte. Když se vám něco nebude líbit, tak to okamžitě dejte 

vědět, protože ani zastupitel, a vím to z těch čtyř let, byť chodí mezi nás všechny, nebo mezi 

lidi, tak on také není vševědoucí, a když to neřeknete, tak on to nemůže vědět a nemůže ani 

začít něco zlepšovat. Ještě jednou chci pogratulovat ke všem výsledkům, které jste měli, 

poděkovat za minulou spolupráci, a určitě vám všem chci znovu poděkovat, že jste přišli 

k volbám, že jste přišli dneska, protože to znamená, že vás zajímá, co se tu bude dít. A jenom 

prosím, komunikujte, protože opravdu nikdo nemůže tušit, co kdo potřebuje, když to neví. 

Děkuji mockrát. Děkuji, pane starosto. (Potlesk.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkujeme paní poslankyni Adámkové, 

děkujeme za to, že mezi nás přišla, i za příslib další spolupráce. Na to se bude určitě každé 

vedení radnice velice těšit. Tak pro ty, kteří jste přišli o něco později, vítáme posledního 

zastupitele, který se dostavil. Teď zazní hymna, následně přečtu slib, potom v abecedním 

pořadí, tak jak bude pan tajemník postupně zvát vás nové zastupitelky a zastupitele, do mých 

rukou složíte slib. Prosím, abyste odpověděli jedním slovem: slibuji. Víc k tomu, prosím, 



 

4 
 

nepřidávat apod., ať je to všechno formálně čisté, tedy jenom slovíčko: slibuji. Dostanete od 

pana tajemníka osvědčení o zvolení, že jste byli zastupiteli, já následně tento svůj slib složím 

do rukou nejstaršího zastupitele našeho zastupitelstva, tedy pana místostarosty Pavla 

Macháčka, a potom následně budeme postupovat tak, že se dostaneme ke schválení programu. 

Je asi jasné, co teď bude všechno následovat. Poprosím vás, abyste povstali, zazní hymna 

České republiky.  

 

2. 

Složení slibu zvolených členů zastupitelstva  

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě v zájmu městské části a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.  

 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Kateřinu Černou.  

 Zastupitelka Kateřina Černá: Slibuji.  

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Martina Franka.  

 Zastupitel Martin Frank: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Radka Horáka.  

 Zastupitel Radek Horák: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Lucii Jungwiertovou.  

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Michala Korbela.  

 Zastupitel Michal Korbel: Slibuji.  

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Jiřího Koubka, a zároveň pana 

Macháčka.  

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Slibuji.  

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Lenku Koudelkovou.  

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Tomáš Loukotu.  

 Zastupitel Tomáš Loukota: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Macháčka. 

 Zastupitel Pavel Macháček: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Jaroslava Melichara.  
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 Zastupitel Jaroslav Melichar: Slibuji.   

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Michaelu Novotnou Burdovou.  

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Evu Radovou.  

 Zastupitelka Eva Radová: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Radka Řezanku. 

 Zastupitel Radek Řezanka: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Petru Sedláčkovou. 

 Zastupitelka Petra Sedláčková: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Pavlu Tůmovou.  

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Slibuji.  

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím paní Kateřinu Turnovou.  

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Slibuji. 

 Tajemník Jindřich Sochůrek: Prosím pana Eugena Vojvodu. 

 Zastupitel Eugen Vojvoda: Slibuji. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji vám. Můžete se, prosím, posadit. 

Tímto můžeme konstatovat, že všichni zvolení zastupitelé, kteří vzešli z voleb, osvědčili svým 

slibem svůj mandát. Nemáme žádné náhradníky. Ti, kteří získali svůj mandát, tak také splnili 

všechny náležitosti proto, aby mohli býti zastupitelkami a zastupiteli našeho ZMČ Praha – 

Libuš.  

 

Schválení programu  

 Nyní tedy přistoupíme k pokračování. Máme před sebou návrh programu a schválení. 

Dovolte mi jenom připomenout, že když se budete hlásit k jakémukoli bodu, tak prosím, 

abyste na mikrofon nejprve řekli své jméno, a to z toho důvodu, že pořizujeme stenozáznam, 

paní stenozapisovatelka není tady s námi přítomna, bude si to následně poslouchat, tak aby 

měla snadnější práci a mohla jednotlivé projevy přiřadit k řečníkům, kteří budou mluvit. To se 

pochopitelně týká případně i občanů, pokud by vystoupili, což je také dost dobře možné. 

 Nyní přistupujeme ke schválení programu. Obdrželi jste jeho návrh, a já se standardně 

ptám, jestli jsou nějaké návrhy na úpravu navrženého programu. Hlásí se paní doktorka 

Radová.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Mám protinávrh nového programu, mám ho před sebou, 

předám ho návrhové komisi. Jde o to, že bychom rádi program v tuto chvíli omezili pouze na 
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body, které jsou nezbytné ke zvolení nových orgánů, zvolení výborů, stanovení odměny, a 

dalšími záležitostmi se zabývali až na dalším zastupitelstvu. Jestli můžu, předám, nebo jestli 

mám číst program po bodech? Nebo předat, tak jak je, návrhové komisi. Můžu ho klidně 

přečíst. V podstatě navrhujeme, aby body šly takto po sobě, je tam i trochu změna v řazení.  

 Změna volebního řádu, to je drobné doplnění, o kterém jste, pane starosto, už hovořil. 

To je, myslím, § 6 volebního řádu, kam jsme se domlouvali, že by se doplnili místostarostové 

do nadpisů. Volba návrhové komise, volební výbor, jmenování zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu. Třetím bodem je volba starosty městské části. Další bod stanovení počtu členů rady 

MČ Praha – Libuš a funkcí, pro které budou členové zastupitelstva MČ Praha – Libuš 

uvolněni pro volební období 2022 – 2026. Pátý bod volba místostarostů a členů rady MČ, 

šestý bod stanovení počtu členů výborů zastupitelstva, sedmý bod zvolení předsedů a členů 

výborů zastupitelstva, osmý bod stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 

devátý bod pověření členů ZMČ Praha – Libuš k podepisování doložky podle § 43 zákona o 

hl. m. Praze, a závěr je posledním bodem. To je tedy protinávrh k programu. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Je to poměrně rozsáhlý protinávrh. Trošku 

je mi líto, že jsme ho třeba nemohli dostat, protože to není jenom jedna změna, tak jak to bývá 

někdy, a že když jsme měli včera schůzku, že jsme nemohli tento, nebo mohli, ale že jsme 

tento návrh tedy nedostali. Ale respektuji realitu, která je. Máme tady protinávrh. Zeptám se, 

jestli ještě někdo má nějaký protinávrh. Hlásí se pan kolega Macháček.  

 

 Zastupitel Pavel Macháček: Jestli jsem dobře poslouchal, bylo tam stanovení počtu 

členů rady. Myslím si, že ze zákona je jasné, že může být jedině pět.   

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Paní předkladatelka si bere slovo. Paní 

Radová si bere slovo.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já mám za to, že počet členů rady stanoví zastupitelstvo. 

(Odpověď mimo mikrofon.) Dobře, to by možná mělo být počtu místostarostů asi spíše, než 

členů rady. Bylo to tak míněno. Měníme to na počet místostarostů. Já to ještě upravím a 

předám to upravené.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jestli dovolíte, dáme vám pět minut, 

abyste si to mohli upravit. Myslím si, že by bylo dobré, abych to měl i já jako předsedající, 

abych viděl návrh programu, který je, protože ty změny jsou opravdu větší. Máme 18.50, tak 

dejme tomu nějakých pět minutek, ať máte čas si to v klidu připravit. Budeme pokračovat 

18.55.  

 (Jednání přerušeno od 18.50 do 18.55 hodin.) 

 Máme 18.55, dovolte mi pokračovat. Ještě stále jsme v bodě, kdy můžete podávat 

návrhy na úpravu návrhu programu zastupitelstva, dříve než ho budeme hlasovat. Máme tady 
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tedy jeden komplexní pozměňující návrh, který mám tady teď před sebou. Zeptám se, jestli se 

někdo další hlásí. 

 Jenom si vezmu takovou technickou. Během pauzy jsem si našel zápis z ustavujícího 

zastupitelstva před 4 roky z 5. listopadu 2018, kdy jsme přistoupili ke schválení programu, a 

tady cituji, a je to jenom zápis, není to stenozáznam: Zastupitelka Tůmová navrhla zařazení 

do programu bod volebního řádu pro členy školských rad, úpravy volebního řádu pro volby 

do školských rad, a dále požadovala, zda bude do programu zařazen také bod různé, aby 

občané a někteří zastupitelé mohli řešit svou agendu. Poděkovala. Tak jenom chci říci, že před 

čtyřmi roky tady ze strany opozice zazněly požadavky na to, že se můžou na ustavujícím 

zastupitelstvu řešit i jiné věci, než které souvisejí s bezprostředním zvolením. A ačkoli tam 

opozice neměla většinu, vládnoucí koalice opozici vyhověla vstřícně. Jenom podotýkám, že 

jsme vyhověli vstřícně s tím, že posuneme začátek apod. Nerozumím tomu, proč takový 

komplexní pozměňující návrh jsme aspoň nemohli dostat na vědomí dopředu, abychom se 

s ním mohli seznámit. To moc za vstřícnost nepovažuji, zejména když i tady čtu, že před 

čtyřmi roky, aniž bychom věděli, byli jsme také vůči vám vstřícní. 

 Jiný návrh nevidím, ani nikoho, kdo se by se hlásil. Máme tady protinávrh, o kterém, 

protože je komplexní, tak se o něm bude hlasovat jako první. Když bude schválen, tak je 

schválen. Když nebude schválen, budeme hlasovat o původním návrhu. Všichni vědí, prosím, 

o čem budeme hlasovat. Hlasujeme logicky zvednutím ruky. Dávám hlasovat o protinávrhu.  

 Kdo je pro? 9. Kdo je proti? 8. Součet 17, nikdo se nezdržel, byl schválen protinávrh.   

 Máme schválený program. Teď potřebujeme schválit návrhovou komisi, která bude 

tříčlenná. Obdržel jsem tyto nominace: paní Lenku Koudelkovou, paní Petru Sedláčkovou a 

pana Radka Horáka. Ještě jste chtěli změnu volebního řádu, omlouvám se.  

 

3. 

Změna volebního řádu 

 Máme před sebou volební řád. Děkuji, omlouvám se, to byla moje chyba. Musíme 

schválit změnu volebního řádu, a to tak, že jsme se dohodli včera na žádost dam, že do části 

II. odstavce volby v § 6 se první věta změní následující: Volba starosty, předsedů výborů a 

dalších jednomístných pozic se změní na: Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů a 

dalších jednomístných pozic, tedy přidá se tam slovo jedno jediné, místostarosta. A jinak 

žádné změny se nebudou konat.  

 Takže dovolte mi, abych dal usnesení, kterým je, že ZMČ Praha – Libuš schvaluje 

jednací řád zastupitelstva.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 17. Máme schválený volební řád jednomyslně. Děkuji za 

připomínku toho, že jsem tento bod přeskočil.  
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4. 

Volba návrhové komise, volebního výboru, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 Teď tedy přistupujeme k volbě návrhové komise, potom volebního výboru, komise a 

jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jak už jsem řekl, do návrhové komise jsem 

obdržel návrh od paní Lenky Koudelkové, paní Petry Sedláčkové a pana Radka Horáka. 

Předpokládám, že všichni souhlasí. Ptám se tímto, protože nominace byla ještě v době, kdy 

tady ne všichni navržení byli.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro toto složení návrhové komise? 17, máme schválenou 

návrhovou komisi.  

 Nyní jsem obdržel i návrhy na volební komisi. Je logické, máme tady tři subjekty, 

budou probíhat volby, volební komise je tříčlenná, tudíž aby každý subjekt nominoval 

jednoho zastupitele. Obdržel jsem následující návrhy: pana Martina Franka, paní Novotnou 

Burdovou a pana Vejvodu. Předpokládám, že všichni souhlasí. Zkomolil jsem jméno, 

omlouvám se. Pan Vojvoda. Děkuji za úpravu, prosím o čas.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 17. Máme také volební komisi.  

 Poprosil bych tyto členy volební komise, aby potom, až budeme mít čas, aby se 

odebrali tam k tomu místu a ze svého středu potom zvolili svého předsedu a nám oznámili. 

Ale to ještě za malou chvilku. Jakmile ještě jmenujeme zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

 Máme tady návrh usnesení, a to je, že ZMČ Praha – Libuš jmenuje zapisovatelkami 

pro volební období 2022 – 2026 paní Michaelu Kratochvílovou a Helenu Kolouchovou. Pro 

ty z vás, kteří je neznáte, tak to jsou naše dámy ze sekretariátu z úřadu městské části, které 

jsou tady s námi přítomny, sedí nalevo od pana tajemníka. Nepředpokládám, že by byl jiný 

návrh. Tímto je jmenujeme.  

 Dávám hlasovat. Kdo je pro? 17. Děkuji vám.  

 A potom ještě potřebujeme jmenovat ověřovatele dnešního zápisu. Nabízím sebe a 

dostal jsem nominaci od paní doktorky Radové, v tomto případě stačí, aby ověřovatelé zápisu 

byli dva. Pokud není nějaký protinávrh? Nevidím. Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 17.  

 Tímto máme tyto nezbytné nutné opravdu formality za sebou. Máme všechno 

schváleno.  

 Můžeme přistoupit k bodu číslo  

 

5. 

Volba starosty městské části 

 

 Před tím bych poprosil, aby se volební komise odebrala na své místo, sdělili nám, kdo 

je předsedou volební komise, která spolu s předsedajícím bude řídit následující volby, jak 
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volbu starosty, tak potom pochopitelně volbu všech členů do dalších orgánů. Poprosím, aby 

nám bylo oznámeno, kdo je předsedou volební komise.  

 

 Zastupitel Martin Frank: Předsedou volební komise jsme zvolili paní Novotnou 

Burdovou.  

  

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Máme paní předsedkyni volební 

komise paní Novotnou Burdovou, která by vedle volebního řádu měla spolu se mnou řídit 

volby, což je podle § 3 zahájení a průběh voleb nebo odvolání, volby nebo odvolání řídí 

předseda volebního výboru ve spolupráci s předsedajícím. Předsedající zahájí volby nebo 

odvolání a vyzve přítomné k předložení návrhů na kandidáty. Tím tedy jenom říkám, abyste 

řekla, že je zahájeno předložení návrhu na kandidáta na volbu starosty. Jsme teď v tomto 

bodě.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Já s tím souhlasím.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, chtěl jsem vám to usnadnit. 

Poprosím, aby z pléna z řad zastupitelů zazněly vaše návrhy na to, kdo se má stát starostou 

městské části pro volební období, začínající tímto zastupitelstvem. Hlásí se paní doktorka 

Radová.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Ráda bych navrhla na pozici starosty paní Lucii 

Jungwiertovou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Hlásí se pan kolega Macháček.  

 

 Zastupitel Pavel Macháček: Dovoluji si dát protinávrh pana Jiřího Koubka.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Hlásí se paní Turnová.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Děkuji. Chtěla bych za nás navrhnout paní Lucii 

Jungwiertovou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Máme opakovanou nominaci pro paní 

Jungwiertovou. Děkuji. Hlásí se někdo další? Hlásí se pan Řezanka.  
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 Zastupitel Radek Řezanka: Myslím si, že vzhledem k tomu, jak dopadly volby, je 

naprosto logické, že by měl být navržen lídr vítězné strany nebo vítězného uskupení, takže 

jsem očekával, že bude navržena paní doktorka Radová. Jelikož to nebylo učiněno, navrhuji 

paní doktorku Radovou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, vidím zvednutou ruku od pana 

Loukoty, poprosím.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Dobrý večer, zastupitel Tomáš Loukota. Chtěl bych 

navrhnout neformální lídryni opozice z minulého volebního období, a zároveň kandidátku, 

která obdržela v aktuálních volbách nejvíce hlasů pro svoje uskupení, a to sice paní 

zastupitelku Tůmovou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Zeptám se, zda se někdo další hlásí. Hlásí 

se pan zastupitel Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Dovolil bych si přednést opakovanou žádost o 

volbu paní Lucie Jungwiertové. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Zopakuji, kdo byl navržen. Byl navržen 

stávající starosta pan Koubek, dále pak Lucie Jungwiertová, Eva Radová, Pavla Tůmová. 

Jména napíšu tady na ten klip art, ale nevím, jestli to bude čitelné. Poprosím navržené 

kandidáty, aby vyjádřili souhlas s nominací.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: První byla navržena paní Jungwiertová, 

tak poprosíme.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Svoji nominaci přijímám. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Druhý jsem byl navržen já, Jiří 

Koubek. Svoji nominaci přijímám. Potom byla navržena v pořadí paní doktorka Radová.  
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 Zastupitelka Eva Radová: Moc děkuji za projevenou důvěru, ale já tedy nominaci 

nepřijímám. Myslím si, že paní Jungwiertová bude lepším kandidátem, než já.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, a potom ještě čtvrtý, kdo byl 

navržen, je paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Taktéž děkuji za projevenou důvěru panu zastupiteli 

Loukotovi, velmi si toho vážím, a bohužel tedy kandidaturu nepřijímám a budu volit paní 

doktorku Jungwiertovou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. Poprosím paní předsedkyni 

volebního výboru, aby řekla, kolik máme kandidátů do této volby a kteří to jsou.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Máme dva kandidáty, paní Lucii 

Jungwiertovou a pana Jiřího Koubka. My teď označíme hlasovací lístky razítkem městské 

části Praha – Libuš. Chci jenom stručně zopakovat, že jsou dva kandidáti, volí se jenom jeden 

kandidát. Platný hlas je – volí se tím, že se zakroužkuje jméno. Platný hlasovací lístek je ten, 

kde bude zakroužkováno jenom jedno jméno, nebo žádné. Nesmí se tam doplňovat jméno, 

škrtat jména. To si myslím, že je v tuto chvíli dostačující informace k tomu, abychom zahájili 

volbu.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jenom jestli jste teď zaslechli, hlasovací 

lístky se nyní tisknou, a jak bylo řečeno, volební komise je opatří obálkou, a potom bychom 

se měli akorát dohodnout na pořadí, v jakém budeme chodit volit. Asi by bylo snazší, než to 

dělat po jménech, protože se asi úplně všichni ještě abecedně neznáme, tak když dovolíte, 

nechal bych kolečko kolovat, tak jak je. Tedy že bychom začali panem Loukotou, a takhle to 

pokračovalo přes předsednický stůl, až bychom skončili u paní Sedláčkové. Jestli není jiný 

protinávrh, bude to tak asi nejlogičtější.  

 A protože máme otevřený bod, ve kterém je možné klást otázky, a máme tady tuto 

tradici, tak jsem se díval i do zápisu, jak to probíhalo v minulých letech a minule. Dříve než 

budou vyhotoveny hlasovací lístky a než to bude všechno připravené, jsme v situaci, kdy je 

možné klást otázky. Takže vás poprosím na tyto dva naše kandidáty, tedy paní doktorku 

Jungwiertovou, která byla navržena jako první, a potom i na moji maličkost, který jsem taky 

přijal kandidaturu.  

 Dovolte mi, abych si ponechal mikrofon a přihlásil se jako první a požádal paní 

Jungwiertovou, budu mít jenom tři rychlé otázky, jestli dovolíte. Řeknu je nějak postupně, 

akorát se s dovolením napiju. Děkuji, že jste přijala kandidaturu. Já jsem se doslechl, že nám 

po Praze, po naší okrajové, i té velké, chodí jakýsi pan Štěpán Zmátlo, který tvrdí, že dostal 

nabídku na to, stát se tajemníkem úřadu MČ Praha – Libuš. Do této doby jsem o tomto 

člověku neslyšel, ale mám to potvrzeno od dvou lidí z Prahy 22, a i od dvou lidí z Magistrátu. 
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Chtěl jsem se vás zeptat, zda uvažujete o změně na funkci tajemníka ještě v době, kdy ještě 

nejste zvolena, a jestli již v této době jste nějak s panem Zmátlem v kontaktu a tu funkci jste 

mu nabídla.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Otázky půjdou postupně, nebo položíte všechny 

tři najednou.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Jestli dovolíte, preferoval bych, kdybyste 

na to odpověděla. Třeba už ani nebudu mít důvod položit další dvě otázky.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Dobře. Přemýšlím, jak na to odpovědět. Pravdu? 

Děkuji. Já jsem myslela, že volba se týká spíše mé osoby a spíše toho, abych se vlastně 

představila kolegům zastupitelům, ale vy jste položil takovouto otázku. Žádnou nabídku jsem 

nedala, nemohu dávat ze své pozice samozřejmě nabídku nikomu, aby se stal tajemníkem. O 

tom, o čem uvažuji, jak bych si představovala vedení úřadu, to vám také nemůžu samozřejmě 

přesné noty říct. 

 Pokud vím i ze své praxe, kdy jsem působila na různých městech, nebo jsem tam 

pomáhala nastavovat různé procesní věci, tak vím, že starosta si obvykle vlastně přivádí svého 

tajemníka. Myslím, pane starosto, že jste to udělal i vy, že tady skončil pan tajemník. Ale na 

druhou stranu já jsem s naším současným panem tajemníkem ještě neměla ani možnost 

mluvit. Jako první věc, pokud bych byla zvolena, by bylo, že bych si promluvila s ním, jaká je 

jeho vize, protože se může stát, že i on nebude chtít se mnou spolupracovat. Ale to je zcela 

otevřená věc a upřímně si myslím, že pro volbu irelevantní.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Mně to tak úplně irelevantní 

nepřijde. Jenom tedy zareaguji a opravím vás. Ne, nepřivedl jsem si žádného tajemníka ani 

dříve, než jsem usedl do funkce starosty, tak jsem nikomu tuto funkci nenabízel. Nastoupil 

jsem a pan tajemník tam se mnou byl ještě zhruba půl roku, možná ještě o něco déle. Potom 

dostal zajímavější nabídku a dohodli jsme se na odchodu, to je druhá věc. Jenom mě to 

trošičku zaskočilo, protože já vás znám, paní doktorko, jako velice slušnou ženu, rád jsem 

s vámi spolupracoval při architektonické soutěži na přístavbu školy, a tento způsob mě trošku 

zarazil, o to více, že když jsem se tedy dozvěděl o panu Štěpánu Zmátlovi, který by tedy měl 

být horkým favoritem na dosud obsazené místo tajemníka, tak je poměrně dost komické, to co 

se tam dělo při odvolání tehdejšího starosty Zelenky, kdy pan Zmátlo si tam za plentou fotil 

nějaký hlasovací lístek, někomu to posílal, potom to nějak gumoval apod., potom tam nějak 

na úřadu rozlepovali obálky a tak, je to strašná absurdita, která se tam rozebírala, a dodnes to 

tam žije, a já si tedy vůbec nemyslím, že jako člověk, který byl do něčeho takového zapleten, 

by byl asi vhodným úředníkem, nebo tím nejvyšším úředníkem.  

 Takže mi dovolte už jenom jednu otázku a nebudu už to dále tahat. Jenom se zeptám, 

kdybyste uvažovala o výběrovém řízení na funkci tajemníka, protože vy jste sama velice 

vzdělaná, a jak jsem pochopil, budeme mít radu, kde budou členové, kteří budou mít většina 
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vysokoškolský titul apod. Považovala byste za vhodné, aby tajemník měl vysokoškolský titul, 

stejně jako má třeba stávající tajemník pan Ing. Sochůrek? Jestli byste toto jakoby kladla jako 

jeden z předpokladů pro výkon této funkce.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Považuji vysokoškolské vzdělání za podstatnou 

kvalitu, nevím, jestli neobejitelnou podmínku právě pro tuto pozici. Ale ano, patrně bych si 

představovala tajemníka, který má vysokoškolské vzdělání. Pan Sochůrek vysokoškolské 

vzdělání také má. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji, to rád slyším, protože jsem právě 

zaslechl, že pan Zmátlo ten vysokoškolský titul nemá a že si podmiňuje to, že výběrové řízení 

tuto podmínku obsahovat nebude. Tímto vám mockrát děkuji za zodpovězení mých otázek. 

Hlásí se paní doktorka Radová a potom další do diskuze vidím paní Černou.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já bych se tedy zeptala, když jsme tady hovořili o panu 

Zmátlovi, kterého já osobně vůbec neznám a není tady ani přítomný, vy jste říkal, že byl do 

něčeho zapleten, jestli to můžete specifikovat, v čem pan Zmátlo, do čeho byl zapleten, 

protože tady o něm na veřejném fóru hovoříme, on tady není přítomný, vypadá to pomalu, že 

má na krku trestní stíhání. Mě by to zajímalo.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Otázka na mě. Mluvil jsem o situaci, která 

nastala při odvolání pana starosty Zelenky. Přijde mi absurdní, já doufám, že tajné volby, 

které budou probíhat, jak tady vždycky probíhaly, že budou probíhat naprosto férově, 

vždycky byly, že si nikdo své lístky nefotí, nebo nepotřebuje vyjadřovat někomu loajalitu. To 

se na Praze 22, nevím, jestli tam mají takovou praxi, stalo, a pan Zmátlo byl jedním z těch, 

kteří si fotili svůj lístek, a pak to někam posílal. Potom zjistil, že se to nějak gumovalo apod. 

Přečtěte si ty zpravodaje a Facebook Prahy 22. Byla to poměrně dost velká aféra, pro mě dost 

nepochopitelná, dost Absurdistán, jako kdyby to bylo někde z východu.  

 Viděl jsem paní Černou, že se hlásí, potom pan Melichar a potom vidím pana 

Řezanku. 

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Dobrý večer, paní Jungwiertová, když jsem se 

doslechla o vaší případné kandidatuře na starostku, tak jsem si pročetla váš volební program a 

vzhledem k tomu, že obě se zajímáme o školství, nebo jsme se v něm nějak pohybovaly, 

pohybujeme, tak mě velice zaujalo vyjádření ve vašem programu, že chcete zrychlit integraci 

cizojazyčných dětí. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jak by to asi mělo probíhat, protože si to 

úplně neumím představit. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji za otázku. Chtěla bych předeslat, že to byl 

volební program našeho uskupení, a já jsem kandidátkou dvou uskupení. A my teprve budeme 
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dolaďovat nebo formulovat jakési programové prohlášení, které bude potom k dispozici i 

veřejnosti, i vám, kolegům zastupitelům, a samozřejmě nemůžu úplně předjímat, zda všechny 

body budou tam přijaty.  

 Pokud se tedy vracíme k volbám a k rychlejší integraci cizojazyčných dětí, 

samozřejmě vy jste praktik, vy si umíte představit, jak vlastně ty dětičky, když přicházejí a 

nemluví česky, jak je to složité. Domnívám se, že klíčovou otázkou je, i jsme to řešili při 

jednáních na školské komisi, jíž jsem předsedala čtyři roky, a další čtyři roky jsem byla 

členkou, tak klíčové je, aby děti byly v prostředí, kde je dostatečný podíl dětí, které mluví 

česky, a vlastně méně dětí, které mluví právě tím cizím jazykem.  

 Na úrovni mateřských škol, což je patrně možná to, co vy nejlépe znáte, protože obě se 

známe z mateřské školky, tak tam víme, že je nepoměr ve školkách na naší městské části. Jsou 

městské části, které řeší větší podíl cizojazyčných dětí, dětí s cizím mateřským jazykem, a 

naopak školky, kde je ten poměr menší. I o tomto bych přemýšlela jako o cestě, jak to třeba 

rovnoměrněji rozprostřít.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Připustím doplňující dotaz. Nebo pan 

Melichar chce slovo? Dodržíme pořadí, jestli dovolíte. Pan Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Chtěl bych se ujistit otázkou na vás, pane 

starosto, zda protože než přejdeme k dalším tématům, jako teď jsme odběhli od tématu, které 

jste nastolil s jakousi fámou o nějakém možném kandidátovi na funkci, přiznám se, že jsem to 

jméno slyšel doopravdy prvně, neznám dotyčnou osobu. Ovšem myslím si, že bychom to měli 

uzavřít, protože ta informace je podstatná a týká se vás a hlavně nové kandidátky na funkci 

starostky. Tak si myslím, že bychom to měli uzavřít tím, že dementi tady paní Jungwiertové 

tu záležitosti uzavřelo a že ten nízký morální profil, který jste předestřel u té určité osoby, 

nám naskýtá velkou pravděpodobnost toho, že o sobě třeba taková osoba rozšiřuje něco sama, 

nebo že to prostě není podloženo. Beru to jako nevalidní informaci, a tím si myslím, že 

bychom to mohli uzavřít. To je můj názor. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dotaz nezazněl. Hlásí se pan Řezanka a 

potom paní Černá, mám ji v pořadí, a paní Tůmová.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Dobrý den, paní Jungwiertová. Těší mě, že se zajímáte o 

pozici starosty. Doufám, že se vám bude dařit, až budete zvolena. Já jsem si pročetl váš 

volební program a narazil jsem na několik věcí, na které jsem se chtěl zeptat, protože si 

myslím, že jsou to věci, které hodně bude ovlivňovat starosta. Trošku mě znejistěla odpověď, 

kterou jste dala paní Černé. Vy jste řekla, že ty body ve volebním programu ještě nejsou ty, 

které budete následně prosazovat, což by mi přišlo trošku jako podvod na voliče, protože 

spousta voličů mě kontaktovala, říkali, ti mají hezký program, doufám, že splní všechno, co 

tam píšou. Já jsem si našel tři dotazy, které bych se chtěl zeptat.  
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 Jedna věc. Vy máte uvedeno ve volebním programu větu: Kvalitní školy by neměli 

rodiče svým dětem hledat v jiných městských částech. To plně podporuji. Jenom bych se chtěl 

zeptat, jakým způsobem to z pozice starostky chcete pak podporovat a řešit. To je jedna 

otázka. Můžu vám ještě říct i další dvě. Nebo jestli chcete odpovědět, můžete.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Asi by bylo dobré říct ty otázky od vás. 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Dobře. Pak jsem se chtěl zeptat, v další části programu 

máte uvedeno, že vlastně z toho vyplývá, že pracovní podmínky zaměstnanců úřadu jsou horší 

nebo nekvalitní a že chcete vlastně udělat něco, aby byly lepší. Tak mě by zajímalo, v čem ty 

pracovní podmínky zaměstnanců úřadu byly doteď horší.  

 A třetí otázka, ta mě tedy docela zarazila. Zajímalo by mě, vy tam uvádíte, že chcete 

zavést parkovací zóny, takže bych se chtěl zeptat, v kterých územích městské části chcete 

zavést parkovací zóny, v jakých režimech budou ty parkovací zóny a v jakém časovém 

horizontu je chcete zavést. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji, pane Řezanko, za balíček otázek. Moc mě 

těší, že náš volební program se setkal s takovým množstvím velmi pečlivých čtenářů. Toho si 

opravdu velmi vážíme, protože nám samotným dal hodně práce ten volební program.  

 Ještě než se dostanu přímo k vašim otázkám, chtěla bych říct, že to, co jsem řekla paní 

Černé, není podvod na voliče, to není, že bychom se zbavovali odpovědnosti, ale my ten 

volební program můžeme naplňovat, pakliže bychom měli 100 % všech hlasů, pokud bychom 

tady měli 17 zastupitelů a nemuseli hledat kompromisy. My se s hnutím Patrioti v mnoha 

ohledech velmi shodujeme, velmi doplňujeme, ale nemůžeme počítat, že naplníme program 

100%. Budeme o tom teprve jednat, co na tom programu bude. To bych chtěla předestřít. 

Není to podvod.  K vašim otázkám. První otázka se týkala kvality škol, a ta otázka 

potažmo vedla směrem, co dělat aby rodiče nedávali děti do jiných městských částí. Možná na 

začátek řeknu, jaká je tady situace, protože možná ne všichni občané Libuše a Písnice jsou si 

toho vědomi. 50 % druhostupňových dětí, které žijí na naší městské části a které by měly 

chodit, měly by navštěvovat naše školy, tak navštěvují školy v jiných městských částech. 

Tzn., jiné městské části vlastně řeší náš závazek, náš úkol.  

 Ono je to částečně dáno tím, že jedna z našich základních škol je prvostupňová, a 

pouze druhá je plnohodnotná, má tedy i druhý stupeň, a ty děti když vlastně odcházejí 

z prvního stupně, nejdou na naši základní školu Meteorologická. Alespoň tedy podle statistik 

to tak v minulosti bylo. Paní Koudelková mě možná doplní, možná je teď situace trošku jiná. 

Ale v minulosti to tak skutečně bylo. Myslím si, že bychom se opravdu měli snažit, aby děti 

nechtěly opouštět, nebo spíš rodiče nechtěli hledat pro naše děti jiné školy. 

 A jak toho docílit? My tady jsme opakovaně v minulém volebním období vedli nějaké 

diskuze. My jsme třeba navrhovali, aby se hledali IT specialisté, kteří budou vyučovat 

počítače nebo digitální gramotnost na našich školách, aby i městská část přidala těmto 

specialistům, kteří se samozřejmě špatně hledají pro výuku na našich školách. Snažili jsme se 
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argumentovat, aby tam přišli rodilí mluvčí, aby se zlepšila kvalita výuky jazyků. Myslíme si, 

že právě zvyšování kvality výuky je tou správnou cestou, jak děti udržet na naší městské části, 

jak přesvědčit rodiče, že to vzdělávání tady je kvalitní. Pokud to stačí takhle. Můžeme 

samozřejmě do většího detailu. Vidím, že to stačí. Děkuji.  

 Pracovní podmínky zaměstnanců našeho úřadu, tím jsme mysleli především to, že 

úřady jsou na dvou místech. To vědí občané, že některou agendu, kde musí vyřizovat kterou 

agendu. My bychom opravdu chtěli hledat cesty, jak ten úřad dát na jedno místo. To jsme 

takto vnímali. Protože to je samozřejmě zatěžující nejenom pro občany, ale i pro úředníky.  

 Pokud jde o parkovací zóny, tak tam vnímáme bezprostředně návaznost na výstavbu 

metra na nové stanice metra. To se doporučovalo při projednání jednotlivých studií, které tady 

byly představovány na úrovni městské části. Osobně se domnívám, že to bude vyžadovat 

možná už některé kroky po dostavbě tramvají, ale to si necháme určitě poradit. Naším cílem, 

naši práci bychom chtěli založit i na konzultaci podstatných věcí s odborníky. Věřím, že 

někteří dopravní specialisté, že dopravní specialisté nám zpracují studii, přístup, zda je 

vhodné ty zóny zavést už s dostavbou tramvaje, tramvajové tratě, nebo počkat až na to metro. 

Ale myslím si, že to bude nevyhnutelné, spousta lidí vám určitě řekne, že tady parkuje spousta 

středočeských aut. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji za otázky a odpovědi. Potom 

vidím, že se hlásila paní Černá, potom paní Tůmová. Pan Loukota.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Omlouvám se. Teď jste mě vyděsila možná ještě o 

něco víc, než s termínem zrychlování integrace, protože na naší městské části máme čtyři 

mateřské školy a rodiče mají samozřejmě možnost výběru, a většinou se také stává, že dítě je 

umístěno tam, kam si rodiče přejí, a neumím si tedy přestavit, že pan Ngueyn bude chtít 

přihlásit své dítě do mateřské školy Mezi domy, a vy mu řeknete, ne, ne, ne, budete chodit do 

mateřské školy Lojovická, protože tam ještě Vietnamců tolik nemají, a naopak paní Nováková 

bude chtít své dítě dát do mateřské školy Lojovická, a vy ho pošlete do mateřské školy 

K Lukám. Úplně tomu nerozumím.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Tak jak je to nastaveno teď, a to prosím, nechci 

vás vyděsit ještě víc, protože my jsme se tomuto tématu věnovali právě na jednání školské 

komise, paní Koudelková si na to možná vzpomíná. Vím, že je to řada let. Tam jsme vlastně 

přemýšleli, jak tento problém řešit, a snažili jsme se vlastně hledat i příklady dobré praxe 

z jiných měst. My v tuto chvíli samozřejmě nemáme ve chvíli, kdy se hlásí do nějaké školky, 

tam je to dítě přijato, nemáme vlastně žádnou možnost, jak to dítě dát do jiné mateřské 

školky. Existuje jeden nástroj, jak toto vyřešit, a prosím ale, chci zdůraznit, to není nástroj, 

který chci aplikovat. Nemáme ho v programu a ani ho tam teď nebudeme zavádět, pokud 

bychom o něm někdy uvažovali, hodně bychom to zvažovali, určitě bychom provedli nějakou 

analýzu, ale ta možnost existuje. Kdyby se všechny školky sloučily pod jeden subjekt, tzn., že 

by třeba nebyla paní ředitelka školky, ale byla by vedoucí školky, a byla by jedna školka na 
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Libuši, a z toho tedy čtyři subjekty. Pak je možnost s tímto pracovat. Ale znovu zdůrazňuji, 

nechci to teď dělat. Víme jenom o tom, že ta možnost je.  

 Pokud jde o, jak jste zmiňovala příklad pana Ngueyna, myslím si, že to je otázka 

komunikace a vysvětlení toho, že když jeho dítě bude v mateřské školce, kde je ve třídě 

celkem osm vietnamských dětí, tak je dost pravděpodobné, že se to dítě nenaučí tak rychle 

česky, jak by potřebovalo. Bude nastupovat třeba do první třídy s nedokonalou znalostí 

češtiny, a prostě potáhne se to s ním delší dobu. A myslím si, že to je asi cesta, kterou bych 

šla já. Myslím si, že komunikace právě v tomto ohledu, vysvětlení, že to není naše 

pohodlnost, nebo to, že bychom to nedokázali vyřešit jiným způsobem, ale že tam je 

přednostně zájem toho dítěte, to si myslím, že funguje napříč všemi kulturami stejně.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Potom mám přihlášenou paní Tůmovou.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dobrý večer ještě jednou. Pane starosto, vy teď vedete 

jednání tohoto ustavujícího zastupitelstva, jsme v bodě Volba starosty. Měli bychom se držet 

volebního řádu. A bezprostřední bod volebního řádu poté, co kandidát přijal svoji volbu, je, že 

navržený kandidát má právo se představit. Vy jste tento bod nezavedl, nebo začal jste hned 

s nějakými pseudo dotazy. Chtěla bych tedy poprosit, abychom se vrátili k volebnímu řádu a 

chtěla bych poprosit svou kolegyni Lucii Jungwiertovou, zda by se tedy zastupitelům a 

občanům mohla představit.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. To je, myslím, logický návrh. 

Poprosím tedy o představení kandidátů, a první byla navržena paní Jungwiertová. Máte slovo.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji za slovo. Milí kolegové zastupitelé, dámy 

a pánové, vážení sousedé, děkuji za možnost představit se tedy. Možná jste už leccos 

pochopili z těch dotazů, které tady byly před tím. Nicméně shrnu pár informací o sobě, a 

případně jsem otevřena dotazům.  

 Na této městské části žiji 13 let, vychováváme tady s manželem tři děti. Samozřejmě 

oproti lidem, kteří zde žijí generace, kteří tady skládají rodokmeny, jsem tady nová, jsem stále 

nově příchozí. Někdy se o těchto lidech mluví jako o naplavenině. Nicméně o komunální 

politiku na naší městské části se zajímám řadu let poměrně aktivně, a jsem přesvědčena, že i 

mé vzdělání a pracovní zkušenosti dávají slušný základ pro to, abych naši městskou část na 

pozici starostky dobře zastupovala a dále rozvíjela.  

 Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v magisterském oboru 

obor geografie, biologie, učitelskou kombinaci. Proto je také téma školství mojí srdeční 

záležitostí. Na doktorském stupni jsem pokračovala v oboru sociální geografie a regionální 

rozvoj. To zní možná poněkud abstraktně, ale jedná se o obor, který se věnuje studiu vlastně 
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socioekonomických jevů v konkrétním území, a hlavně možnostem rozvoje těch území. Dva 

roky svého doktorského studia jsem díky stipendiu francouzské vlády měla příležitost 

studovat na Univerzitě Lumière Lyon 2 ve Francii, kde jsem se věnovala i zkušenostem 

francouzských regionů s různými rozvojovými strategiemi. Doktorské studium jsem díky 

tomuto programu mohla zakončit doktorátem nejen z Univerzity Karlovy, tedy ze sociální 

geografie a regionálního rozvoje, ale i z Lyonské univerzity v oboru ekonomických věd. 

 Po návratu do České republiky jsem nechtěla zůstat v akademické sféře a vnímala 

jsem jako podstatné prakticky uplatnit to, čemu jsem se věnovala během svých studií. Více 

než 15 let tak působím v oblasti poradenství pro veřejný sektor, a to na rozličných úrovních. 

Pomáhala jsem formulovat rozvojové projekty v těch nejmenších obcích, podílela jsem se na 

přípravě strategických dokumentů na úrovni měst a krajů. Byla jsem i členem 

zpracovatelského týmu pro přípravu operačních programů z fondů Evropské unie a návazných 

dokumentů.  

 Svým klientům jsem pomáhala i s orientací v dotační politice fondů Evropské unie, 

bez nichž se nyní rozvoj žádného území neobejde. Řadu let působím jako národní expert 

v mezinárodních konsorciích, projektů zadávaných Evropskou komisí. V posledních letech 

svoji pracovní pozornost zaměřuji směrem k mezinárodní rozvojové spolupráci, zejména 

programům Ministerstva zahraničních věcí.  

 Svoje zkušenosti z jiných regionů, z jiných oblastí, z jiných zemí jsem se vždy snažila 

nabídnout i naší městské části. Byla jsem v realizačním týmu posledního platného 

strategického plánu městské části Praha – Libuš. Působila jsem jako předsedkyně, posléze 

členka školské komise, a vedla jsem rovněž realizační tým pro zpracování strategie místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání, tzv. MAP pro Prahu 12, kam spadá i naše městská část, a jí 

zřizované školy a školky. Pro naši městskou část je to aktuálně jediný platný strategický 

dokument, kterým se stále řídí jednotlivé školy.  

 Od roku 2018 jsem zastupitelkou městské části. Pokud budu zvolena starostkou 

městské části, ráda bych, aby městská část pokračovala v tom dobrém, co se za uplynulá léta 

podařilo. Přesto budu usilovat o určité změny. Volební program máte nastudovaný, ale o tom 

tady teď mluvit nebudu, na to je přece jenom ještě čas. Zmíním dva body.  

 Považuji za velmi podstatné, abychom měli definovány směry, kterými by se měl 

ubírat rozvoj naší městské části. Bez strategické vize, konkrétních cílů, připravených projektů 

jen stěží můžeme efektivně využít existující nástroje pro rozvoj naší obce. Jak řekl Seneca, 

kdo nezná přístav, kam chce doplout, tomu žádný vítr není příznivý. A poslední dobou se zdá, 

že těch větrů bude opravdu hodně.  

 Možná se ptáte, co konkrétně přijde za změny. Paní Černou už jsem vyděsila, a teď 

vyděsím možná i vás ostatní, protože odpovím: Nevím. A to hlavně proto, že považuji za 

podstatné všechny nápady projednat s občany a v širokém plénu. Nápadů na rozvoj naší 

městské části máme s kolegy opravdu hodně, ono se to promítá i do volebního programu. 

Považujeme ale opravdu za velmi důležité, aby rozvoj městské části byl od počátku široce 

diskutován, protože se jedná o rozvoj obce, která je nám všem domovem, kde všichni 

bydlíme, vychováváme naše děti, a vnímám proto jako velmi podstatné umožnit obyvatelům 

naší městské části, kteří o to projeví zájem, aktivní podíl na směrování a rozvojových 

aktivitách naší městské části. A tento akcent mám i vůči kolegům zastupitelům. Otevřeně 
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vítám spolupráci se zvolenými zastupiteli bez ohledu na uskupení, ze kterého kandidovali. Pro 

rozvoj naší městské části je potřeba spojit síly.  

 Ráda zodpovím případné otázky, pakliže ještě některé budou, nicméně už jich tady 

padlo docela dost. Kolegům zastupitelům děkuji, že zváží moji kandidaturu. (Potlesk.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Protože paní zastupitelka Tůmová 

správně poukázala na jednací řád, kdy se mají kandidáti představit, což bylo nějak 

opomenuto, tak mi tedy dovolte, abych využil té možnosti a promluvil k vám také jako druhý 

kandidát. Já se samozřejmě nemusím nijak dlouze představovat, jsem tady dvanáct let. 

Poslední čtyři roky jsem byl také zastupitel hl. m. Prahy, což si myslím, že bylo poznat, 

protože to bylo určitě velkým přínosem pro tu městskou část. Máme za tu dobu, kterou tady 

jsem s kolegy, z nichž někteří jsou tady ještě mnohem déle než já, rozpracováno mnoho 

projektů, a tak mi dovolte zmínit jenom ty nejdůležitější. První je přístavba základní školy 

v Písnici. To je dlouhodobý projekt, který je samozřejmě přes několik volebních období, 

s velkou radostí jsme přijali zprávu, že se nám podařilo v září získat pravomocné územní 

rozhodnutí, což je vždycky velmi problematické, a jakkoli to ještě je možná ke stavbě daleko, 

tak je to často v případě takovýchto velkých staveb uprostřed obce to nejdůležitější rozhodnutí 

stavebního úřadu, který potřebujete, protože to je rozhodnutí, proti kterému jsou vám schopni 

se třeba sousedé odvolávat, nebo různé organizace, a nám se podařilo toto pravomocné 

územní rozhodnutí získat poměrně v rekordní době. Nyní se dokončuje projektová 

dokumentace pro stavební povolení, kterou by měli v dohledné době projektanti předložit ke 

schválení, a následně k odevzdání na stavební úřad a bude nezbytné začít zajišťovat 

financování, protože samotná stavba školy se velice rychle přiblíží. K tomu bude samozřejmě 

ještě potřeba další věci, jako je zajistit projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele apod. 

 Přístavba základní školy v Písnici, jak jsem tady zmínil, další věc, kterou máme, to je 

rozvojový areál ZŠ Meteorologická. Zastupitelé už byli v minulém volebním období 

seznámeni poměrně s velmi radikálním návrhem na proměnu areálu ZŠ Meteorologická, která 

může mít až 7 etap. Vy, kteří jste tam teď byli od září, tak jste si všimli, že jsme zahájili 

stavbu tzv. venkovní učebny, tedy už jsme začali z toho balíku návrhů realizovat první 

nezbytně nutnou.  

 S tím souvisí i další věc, a to je, že chceme tam zajistit kvalitní a bezpečné parkoviště 

u školy, nikoli zásadním způsobem navyšovat úplně počet parkovacích míst, ale to stávající 

parkoviště je značně nevyhovující, a zastupitelstvo MČ požádalo na jaře tohoto roku o svěření 

nezbytných pozemků proto, abychom mohli to parkoviště mírně rozšířit a hlavně zajistit tak, 

aby ti, kteří ke škole zajíždějí, se tam neotáčeli, necouvali, protože tím vytvářejí nesmírně 

rizikové situace, které tam jsou, protože bohužel musí třeba i otáčet a couvat do přechodu, což 

je velmi nebezpečné, a máme už vlastně zpracovaný projekt na to, jak bychom mohli mít, a 

prvním základním předpokladem je získat ty inkriminované pozemky, aby byly svěřeny 

městské části. 

 Dále v souvislosti s výstavou tramvají došlo ke směně několika pozemků mezi 

soukromými vlastníky a hl. m. Prahou, a my jsme tedy následně požádali o pozemky, které hl. 

m. Praha získalo v tzv. parku U zahrádkářské kolonie, v té spodní části, což je taková 

dlouhodobá naše bolest, protože to doposud byly soukromé pozemky poměrně dost zarostlé. 
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Kdo jste tady byl ve volebním období 2010 – 2014, tak si vzpomenete, že sem tenkrát 

majitelé přišli s nabídkou, aby to městská část odkoupila za tehdy poměrně astronomickou 

částku, což bylo opravdu nemožné, nicméně jsou to pozemky, které jsou pro městskou část 

nesmírně důležité, a jakmile budou tyto pozemky městské části svěřeny, což se jistě stane 

v dohledné době, bude příležitost rozšířit park U zahrádkářské kolonie o další zeleň a možnost 

využití pro naše občany.  

 V Písnici chceme revitalizovat rybník Obecňák, tak jsme se už také posunuli od jakési 

studie k projektové dokumentaci. Hl. m. Praha v této oblasti vynakládá obrovské finanční 

prostředky. Jen za posledních 18 let zrevitalizovalo či postavilo nových bezmála 100 rybníků, 

tzn., je to úžasná příležitost pro to, aby i tento rybník uprostřed staré Písnice se stal mnohem 

více přívětivějším pro občany, stal se místem, kam občané budou rádi chodit a budou se 

setkávat, a my jsme na tom začali intenzivně pracovat a máme projektovou dokumentaci.  

 S růstem počtu dětí a s růstem počtu obyvatel naší městské části chceme samozřejmě 

nadále zajišťovat i dostatek předškolního a školního vzdělávání a kapacit. Jen za mých 12 let, 

co jsem ve funkci, se nám podařilo o třetinu navýšit počet míst ve školkách a o třetinu i počet 

míst v našich základních školách, a tam, kde nás to bude do budoucna také pálit, tak je právě 

stará Písnice, kde se to už dneska projevuje jak v základní škole, tak v mateřské škole. Máme 

připravenou projektovou dokumentaci, která se teď finalizuje a během 14 dnů bude hotová 

projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na přístavbu dvou pavilonů 

mateřské školy Ke kašně. 

 No a potom jsou samozřejmě některé drobnější věci, které bych tady už zmínil spíš 

jenom heslovitě. Chceme logicky pokračovat v započatých rekonstrukcích ulic, s kterými 

jsme za posledních několik let poměrně výrazně pohnuli. Teď poslední dvě ulice, které se 

dělaly, byla část ulice Klenovická, ta zbývající, která nebyla. Ulice Modravská, nyní máme 

připravenou ulici Putimskou, která je ve fázi výběru, projektová dokumentace pro výběr 

zhotovitele. To se dá soutěžit velice rychle a dá se to následně i velice rychle realizovat. Ulice 

V Zákopech, kde se zpracovává projekt.  

 Potom některé takové drobné radosti, které možná nebyly úplně v centru pozornosti 

v minulých letech, ale teď ano. Víte, že jsme loni zrekonstruovali křížek ve staré Písnici a rádi 

bychom třeba z pozapomnění vytáhli křížek, který je pod základní školou Meteorologická, 

protože si vážíme kulturního dědictví a chceme všechny tyto křížky, které tady máme, chceme 

postupně obnovit.  

 No a poslední věc, pamatujeme logicky i na děti a na jejich sportovní vyžití, takže kdo 

jste byl teď z Vrtilky, nebo případně tady z Vrtilky jste z té lokality, tak jste si všimli, že jsme 

zahájili stavbu multifunkčního sportoviště, na které se nám podařilo sehnat finanční 

prostředky během léta, podařilo se nám ten pozemek pronajmout od soukromého majitele, 

dříve než nám ten pozemek bude za symbolickou částku odprodán podle smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, a toto hřiště bude zrealizováno ještě letos. Termín je do konce listopadu a 

zbydou nám tam pravděpodobně, protože jsme to vysoutěžili výrazně levněji, než jsme 

předpokládali, tak nám tam zbydou poměrně velké finanční prostředky proto, aby podobné 

hřiště mohlo vzniknout i na Libuši. Za sebe bych si třeba představoval, že to multifunkční 

hřiště, které je v areálu ZŠ Meteorologická, že by si zasloužilo pořádný restart a ty finanční 

prostředky, které nám zbydou z této akce z Vrtilky, když se požádá o jejich přesun, tak by 
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byly vhodným využitím pro tuto základní školu, kde nám chodí bezmála 800 dětí, a to hřiště 

by mělo kvalitní využití.  

 Tolik asi za mě stručné představení. Omlouvám se, že jsem nemluvil úplně ve 

vzletných frázích, ale jsem spíše, což jste asi i zjistili po těch 12 letech ve funkci starosty, 

jsem spíše člověk, který je zaměřený na konkrétní projekty, takže ty, které máme 

rozpracované a které bych rád v těch dalších čtyřech letech buď zcela dokončil, anebo 

posunul dál, tak jsem se vám je teď pokusil představit. Děkuji. 

 A my tedy ale pokračujeme v tom, jak jsme byli přihlášeni. Viděl jsem pana Loukotu a 

paní Tůmovou. A potom pan Macháček.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Dobrý večer ještě jednou. Ještě než položím otázku 

kandidátce na starostku paní zastupitelce Jungwiertové, tak bych ještě chtěl podotknout k její 

odpovědi ohledně parkovacích zón, protože pro mě je to třeba důležitá věc, a vy přímo 

explicitně máte v programu napsáno, že chcete prosazovat ty zóny ještě před zavedením, před 

výstavbou stanice metra.  

 Ale zpět k otázce, resp. pseudo dotazu, jak ohodnotila paní Jungwiertová naše dotazy. 

Ale já mám ryze praktický dotaz, protože již na úvodním zastupitelstvu jsme svědky jistého 

omezování bodů jednacích na zastupitelstvu. Proto se paní Jungwiertové chci zeptat, jak často 

chce svolávat jednání zastupitelstva. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji za otázku. Ještě bych se zmínila k bodu 

z našeho programu. Experti pro projednávání studií velmi důrazně doporučovali, aby zóny 

byly zavedeny před tím, než to metro bude otevřeno. Protože potom už bude pozdě, pak už si 

tady najdou trasy, bude to lidi zbytečně zatěžovat. Je to přípravný krok a je potřeba s tím 

počítat a pracovat s tím dopředu. To bych jenom chtěla zdůraznit, tu předložku, proč tam bylo 

před. 

 A pokud jde o počty zastupitelstev, víte, že v minulosti jsme kritizovali relativně 

nízkou frekvenci zastupitelstev. Nejde ani tak o tu frekvenci, ale potom o tu délku 

zastupitelstev, protože jsme projednávali mnohdy velmi důležité body v pozdních nočních 

hodinách, a myslíme si, že to je nedůstojné jak vůči těm bodům, vůči významnosti té agendy, 

tak vůči občanům, z nichž tady nikdo neměl chuť samozřejmě trávit celou noc. A i my všichni 

jsem pracující, nebo vy všichni tedy také, pardon, to nechci vztahovat na nás, že byste vy 

nepracovali. Prostě druhý den jsme vstávali do práce a bylo to velmi náročné. Takže to byly 

ty důvody, proč jsme žádali nebo zmiňovali, že by bylo dobré, že by byla dobrá vyšší 

frekvence těch zastupitelstev.  

 Abych vám řekla tu otázku, nebo abych vám odpověděla na tu otázku zcela 

jednoznačně, kolik bude zastupitelstev, to vám říct nemůžu. Umím si představit, že budou 

častěji. V tomto roce bych si představovala ještě jedno zastupitelstvo do konce roku, ale v tom 

si myslím, že bychom se nelišili, pokud by zůstal starostou pan Koubek. Předpokládám, že i 

tak by do konce roku jedno zastupitelstvo proběhlo, a tam dále bych si představovala jednou 

za šest až osm týdnů podle agendy.  
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 Ale samozřejmě já jsem se tady snažila ve svém projevu zmínit svoje silné stránky. 

Mojí slabou stránkou vůči panu starostovi je, že on je velmi zkušený, je na té pozici 12 let a 

umí odvodit, odhadnout, jak ta zastupitelstva budou dlouho trvat. Já tuto zkušenost mám 

kratší, ale věřím, že to brzy získám, nebo uvidíme po tom, jak proběhnou třeba první dvě 

zastupitelstva, a potom bychom případně tu frekvenci upravili. Ale za mě ano, častější 

zastupitelstva jsou lepší, důstojnější pro program, pro nás zastupitele i pro občany.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Děkuji. Další přihlášenou je paní Tůmová. 

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Měla bych dotazy na pana starostu. Vy jste říkal, že se 

zaměřujete na konkrétní projekty, což je záslužná agenda. Zmiňoval jste park U zahrádkářské 

kolonie. Viděla jsem taktéž, že to máte v programu. My jsme na červnovém jednání 

zastupitelstva schvalovali připomínky, vypřádání připomínek k Metropolitnímu plánu, a tady 

jsem si všimla záležitosti, která je tady vlastně posledním platným usnesením zastupitelstva 

k tomuto parku, a to, že zastupitelstvo si přálo zmenšení parku a změnu na stavební pozemky 

parku U zahrádkářské kolonie, a to v roce 2018. Magistrát tomuto nevyhověl, a tuto informaci 

jsme opět teď v červnu dostali, čili poslední, kdy zastupitelstvo o tomto projektu, který vy teď 

tady jste naštěstí přehodnotil, tak zastupitelstvo, vlastně vámi vedená koalice, nebo zastupitelé 

hlasovali pro to, aby se tento park naopak změnil, jeho jižní část, aby se změnila na stavební 

pozemky. My jako opozice jsme to tenkrát nepodpořili do připomínek k Metropolitnímu 

plánu. Pořizovatel Metropolitního plánu tomu naštěstí nevyhověl.  

 Další projekt, který jste zmiňoval, je revitalizace rybníku Obecňák, určitě zajímavý 

projekt, opět bych chtěla říct svou zkušenost zastupitelky s tím, jakým způsobem jste s námi 

zastupiteli o těchto investičních projektech jednali. My jsme přijali usnesení, že bychom byli 

rádi, abyste nás s tím projektem seznámili, a téměř rok trvalo, než jste nám tento projekt 

zaslali, abyste nám ho představili. Dostali jsme ho až teď v podkladech pro jednání tohoto 

zastupitelstva, přičemž loni koncem roku jsme žádali, abyste nám tento projekt představili. 

Takže sice máte hezké projekty, ale je tam za mě několik ale, která se už do volebních 

programů nedostanou. Ale myslím, že teď je moment to třeba z mé pozice dosud opoziční 

zastupitelky okomentovat.  

  

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. Hlásí se pan Macháček. Jenom 

technická pan Loukota.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Jenom krátce zareaguji na vystoupení paní zastupitelky 

Tůmové. Jenom aby nedošlo k nedorozumění. Vy jste mluvila o parku, a říkala jste park U 

zahrádkářské kolonie. Tak ten jste asi nemyslela. Myslela jste.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Myslela. Můžu zareagovat hned. Protože 

ta spodní část, která je dneska vlastně absolutně nevyužívaná, je smetištěm. Byl prostě 

problém, když jsme ten park tam budovali v roce 2011, což byl ještě projekt mého předchůdce 
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pana starosty Petra Mráze, tak se tenkrát řešilo, co s tou spodní částí, která byla na 

soukromých pozemcích. Majitelé odmítali jakoukoli údržbu. My jsme jim nabídli, že 

pozemky převezeme a budeme je užívat, kdyby nám je jenom za symbolickou částku 

pronajali, tak aby vlastně z toho nebylo to smetiště, protože se tam objevovaly injekční 

stříkačky apod., to byla poměrně dlouhá diskuze, jenom co já ji pamatuji od roku 2010, s tím 

že se vedla už dávno před tím. Takže ta část byla poměrně dost zanedbaná, a jedním z řešení 

by bylo dohodnout se s majiteli, že část, co oni vlastně požadovali, že část by se stala stavební 

a zbytek by se vlastně upravil jako parkový, tzn., ono by došlo fakticky k rozšíření pobytové 

plochy parku, který tam dnes je, protože tu spodní část prostě nemůžete využívat, protože se 

prostě do ní nedostanete. To se sice nestalo, ale teď jsme v situaci, kdy kvůli tramvaji došlo 

s těmito restituenty podměrně k rozsáhlým změnám nebo směnám pozemků v tomto území, a 

buďme rádi, že Praha získala tyto pozemky, a já jsem hned navrhl, jakmile jsem se dozvěděl 

na Magistrátu právě, že tyto pozemky budou součástí směny, tak jsme hned tady schválili, 

ještě dřív, než to měla Praha ve svém majetku, aby hl. m. Praha vědělo, že máme o tyto 

pozemky parkové zájem s cílem rozšířit vlastně ten park.  

 A co se týče rybníku Obecňáku, to sice máte pravdu, že bylo nějaké usnesení, já se 

omlouvám, že nemůžu pamatovat na všechno. To nebylo usnesení, které mířilo na mě, mířilo 

na místostarostu. Mohli jste se nějak připomenout dříve. To se určitě jakoby dá zajistit, a poté, 

co jsme na to byli minule upozorněni, tak jsem požádal úřad, aby vám ty materiály poslal. 

Jinak to byla studie rybníku Obecňák, to základní jsme prezentovali s občany ve staré Písnici, 

možná přes covidová opatření. Pan Melichar tam aktivně vystupoval, tak ví, že se tam sešlo 

poměrně docela dost lidí. Je to určitě téma, které nás všechny zajímá. Budu rád, když se toto 

další volební období podaří posunout kousek dál. 

 Teď má tedy slovo pan Macháček.  

 

 Zastupitel Pavel Macháček: Dobrý večer. Dotaz na paní doktorku Jungwiertovou. 

Mě zaujal bod v programu: Probudíme Libušskou, že by tam měli občané mít možnost 

nakoupit si čerstvé pečivo, řeznické lahůdky a tak podobně. Mně toto nejde do hlavy, jak toho 

chcete docílit, neboť to pečivo tam kdysi dávno šlo koupit, byla tam kvalitní pekárna Bonela 

Šťastný, hned naproti bylo řeznictví, kde šly koupit ty lahůdky. Ale už to tam není, protože to 

zkrátka provozovatelé zavřeli. Mohl bych mluvit dost dlouho, co tam kdy bylo a už není, a 

všechno to skončilo, protože tam bylo zákazníků méně, než zkrátka aby se ty podniky uživily. 

A poslední, co tam zkrachovalo, je tedy kolega Korbel a lékárna. U té lékárny si neumím 

představit lépe umístěnou, protože on ten barák je hned vedle baráku, kde působí lékaři, 

praktičtí lékaři. A přesto to tedy museli provozovatelé zavřít.  

 Když se přesunu do staropísnické části Libušské, tam v poslední době zavřeli 

provozovny dva vietnamští obchodníci. Neumím si představit, kdo převezme provozovnu po 

vietnamských obchodnících. Myslím si, že jedině jiný vietnamský obchodník. Nikdo jiný mě 

nenapadá.  

 Ale vy tedy víte jak na to, aby to fungovalo, tak já bych se chtěl zeptat, jak na to, 

protože já si to skutečně neumím představit. A jestli máte nějakou časovou představu, kdy si 

budu moct na Libušské koupit čerstvé pečivo, případně ty řeznické lahůdky. Jestli za rok, za 

dva nebo za deset. Děkuji.  
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 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Nejsem si jistá. Vy jste před tím neodpovídal, 

nechal jste, kdo byl přihlášen, a teď se hlásí občan.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Vzal jsem si slovo, odpověděl jsem tedy.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Mám odpovědět, nebo se přihlásit? Občan by měl 

dostat přednost.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Odpovídejte. Jenom k těm občanům, 

vidím tam nějakou ruku, ale dovolím si říci, že podle článku 7 občané mají právo vystoupit na 

začátku bodu, a poté už vystupují jenom zastupitelé. My jsme v bodě v momentě, kdy už 

vystupují jenom zastupitelé. 

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Ale vy jste je nevyzval, pane starosto.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Dobře. Mohl tak učinit kdokoli. Já tady 

nejsem ten, kdo bude předčítat jednací řád. Každý, kdo přijde na zasedání zastupitelstva, tak 

by měl trochu vědět to jednání, podle jakých pravidel běží. 

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Nezlobte se, ale jste předsedající schůze. 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: V pořádku. Prosím, odpovídejte. Byla tady 

otázka na vás, paní doktorko Jungwiertová.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Klíčová otázka je, kdy bude možné si koupit 

řeznické lahůdky na Libušské. Já vám neřeknu samozřejmě přesný harmonogram a neřeknu 

vám ani přesný návod, jak bychom toho chtěli docílit, ale řeknu vám, jak bychom postupovali 

nebo jak vlastně postupují i v jiných regionech, když obdobné problémy řeší.  

 První věc, co bych opravdu chtěla udělat, a to nejenom s ohledem na tuto věc, 

samozřejmě při setkání, při komunikaci se všemi důležitými stakeholdery tady u nás v obci 

bych se chtěla potkat se všemi podnikateli, kteří tady mají své provozovny. Myslela jsem tedy 

i na vás, pane Korbele, když budete tak ochoten, a vést s nimi rozhovor, kde oni spatřují 

problémy. Protože někteří podnikatelé jsou tady už delší dobu. Pan Korbel tu byl relativně 

krátce. My jsme se tam také potkali. Mimochodem váš syn stále vzpomíná na vaši polévku, 

ale to je jiné téma. Ten tam byl krátce, ten asi nemůže zaznamenat změnu přílivu zákazníků, 
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co bylo příčinou. Ale z mojí zkušenosti a v praxi jsem provedla tisíce rozhovorů s různými 

stakeholdery, tak vím, že oni vlastně často znají tu příčinu.  

 Chtěla bych jako první věc mluvit s těmi podnikateli, poptat se jich na příčiny těch 

problémů. Já sama zatím laicky jako občan, když se tady pohybuji, myslím si, že je tady 

problém v dopravě. Já bych třeba ráda poslala děti po Libušské, aby šly nakoupit čerstvé 

pečivo, ale cesta po Libušské je tak nepříjemná, hlučná, doprava je frekventovaná. I kdyby 

tam prodejna pečiva byla, tak to patrně neudělám.  

 Dalším problémem, který tady může být, že když už je tam nějaký obchod, tak je to 

vlastně jenom jeden malý obchod, který vám vlastně nenabídne, co byste chtěli, když tam 

třeba byste šel nakupovat, tak rádi nakoupíte v řeznictví, v pekárně, zeleninu atd. My tam 

máme v programu i další body. Nevím, jestli se na to budou ptát i vaši kolegové, mj. třeba 

bychom tam chtěli zavést farmářské trhy, jeden bod programu, který doufám, že naši 

kolegové Patrioti nás v tom podpoří, a doufáme, že se nám povede zrealizovat, je vlastně 

zapojit se do programu Zažít město jinak a uzavřít třeba část Libušské, aby lidé cítili, jaké to 

je, tzn., zavřít část Libušské třeba na jedno dopoledne. Nelekejte se, prosím, paní Černá. Já už 

mám skoro výčitky, co jsem vám dneska způsobila za šoky. Zavřít třeba na dopoledne vlastně 

část Libušské, aby lidé měli možnost si vyzkoušet, jaké to je, když se mohou potkávat při 

běžných radostech, situacích, jako je nákup nebo komunikace, setkávání s jinými občany.  

 Myslím si, že u nás ta situace, myslím na Libuši a v Písnici, je opravdu smutná. Já 

sama jako matka tří dětí jezdím nakupovat do jiných městských částí, protože my máme 10 

tisíc obyvatel, ale prakticky tady nenakoupíte v nějakém rozumně velkém supermarketu. Není 

tady možnost dobře si nakoupit, a myslím si, že to je potřeba řešit. Návod vám teď neřeknu, 

ale věřte, že se tím budu zabývat. (Potlesk.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Technická, potom s přednostním právem 

se nám hlásí paní poslankyně.  

 

 Zastupitel Pavel Macháček: Jenom technickou. Já bych očekával, že když už to tedy 

někdo slibuje v programu, že už ví, jak na to, a ne že se tím teprve začne zabývat. Ale děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: S přednostním právem paní poslankyně 

Adámková, potom vidím paní Turnovou a pana Melichara.  

 

 Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane starosto. Vážené dámy, vážení 

pánové, věřte mi, že za pět let jsem v parlamentu zažila schůzí mnoho. Ale tady se teď, a já se 

tomu nedivím, prosím. Pouze popisuji situaci. Máte velmi dobře z uskupení pana starosty 

připravené otázky, některé jsou relevantní, některé nejsou, a máte na ně právo, prosím. 

Absolutní právo. Co se týče toho, že by se chtěli zeptat občané, to by se dalo řešit 

procedurálním návrhem, ale to pan starosta ví lépe než já, protože je zkušený. Ale nedává ho, 

čili asi to tak nechce. A prostě to tak musím respektovat, protože vede toto jednání. 
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 A za druhé já tedy chápu, že samozřejmě chcete grilovat paní uchazečku, je to opět 

vaše právo. Jenom bych chtěla podotknout, že ta druhá strana stolu se chová velmi koncizně, 

pane starosto, a vás negriluje. Je to také jejich právo vás, grilovat, a nedělají tak.  

 Já si tedy dovolím dvě otázky k vám oběma, protože jste plnohodnotní kandidáti oba 

dva. Prosím konkrétní odpovědi. (Reakce ze sálu, není rozumět.) To je v pořádku, na to má 

každý právo. Ale pan starosta vám nedal to slovo. A má na to plné právo.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím, má slovo paní poslankyně.  

 

 Poslankyně Věra Adámková: Já bych prosila odpověď na dvě otázky pro vás oba. Za 

prvé, myslím si, že obě seskupení měla zlepšení kvality, když to tak čtu mezi řádky, života na 

městské části Libuš. Dělá pro to každý to, co umí. Takže já mám otázku velmi primitivní, 

kterou se ptají lidé, ale oni tu žijí a mají takovou otázku. Za prvé jakým způsobem bude 

vyřešena doprava v ulici Libušská, která je opravdu nepřípustná, a za druhé, kdy, máte-li 

k tomu možnost odpovědět, má které uskupení v plánu zlepšit naše silnice, které jsou některé 

velmi dezolátní. Děkuji.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Snažím se dávat přednost. Jestli dovolíte, 

můžu udělat tu věc, odpovím na první otázku, potom paní doktorka Jungwiertová také na 

první otázku, a zároveň dostane přednost k odpovědi na tu druhou otázku jako první, a já zase 

po vás. To by mně asi tak přišlo nějak tak korektní.  

 Zlepšit Libušská. Všichni víme, co je potřeba udělat pro odvedení dopravy z Libušské 

ulice, což není prostě bohužel věc, která jde jednak otočením kouzelného prstenu, který nikdo 

nemáme, ale hlavně to není v kompetenci městské části. Potřebujeme k tomu obchvat. 

Nejprve obchvat Písnice, na který bude navazovat tzv. obchvat Kunratic, ale to je vlastně 

pokračující záležitosti z Kunratické spojky na Dobronickou, skrz areál SAPA a následně to 

potom bude pokračovat dále v třetí fázi k IKEM. Tento celý projekt, který má právě tyto tři 

fáze, má vlastně každý různý stupeň připravenosti. Ta první část, která je fakticky od 

Pražského okruhu po Kunratickou spojku, tedy tzv. východní obchvat Písnice, ten má 

pravomocné územní rozhodnutí. Trvá to neskutečně dlouho, nás všechny to štve, je to dáno 

mj., to obtížné získání územního rozhodnutí, a tady to bylo opravdu na mnoho a mnoho let na 

rozdíl od třeba právě té školy, kterou jsem zmiňoval, to bylo dáno tím, že tento obchvat vede 

přes pozemky mnoha vlastníků. Jestli si dobře vybavuji, a nechytejte mě za slovo, mám pocit, 

že tenkrát jsem si to spočítal, když přišlo vydané územní rozhodnutí, a že těch vlastníků jsem 

tam napočítal 116, což je prostě velký problém, z nichž jsou někteří starousedlíci, kteří říkají, 

že pozemky pro tento obchvat nikdy nedají, byť je to veřejně prospěšná stavba, ale tam se dá 

začít vyvlastňovat, nebo vykupovat a následně vyvlastňovat až v jiné fázi řízení, než je 

v územním řízení. Tzn., když se tito majitelé odvolávali, tak musel úřad rozhodnout o jejich 

odvolání. Což se posuzovalo poměrně dlouho a komplikovaně z toho důvodu, že buď jeden 

nebo dva odvolatelé mezi tím zemřeli. A když zemřou, potom musí úřad mít okruh dědiců, 

kterým může toto rozhodnutí sdělit, že se jejich námitka zamítá. Pokud si dobře vybavuji, 

nejdřív umřel jeden, a v okamžiku, kdy to měli téměř vypořádáno, zemřel druhý. To zase 
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bohužel trvá, a to opět není v kompetenci městské části, jak rychle soud určí okruh dědiců, 

tzn., celé se to neskutečným způsobem táhlo. V okamžiku, kdy tedy Praha získala územní 

rozhodnutí, tak jsme dneska v situaci, kdy vlastně Praha si zadala dalších asi 7 geologických 

průzkumů, nemám je v hlavě, ale četl jsem je, bylo jich 6 nebo 7, které vlastně musí vyřešit 

firma, která už má od hl. m. Prahy vysoutěženou zakázku na projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení. Toto je věc, kterou je třeba tlačit přes Magistrát, který má v této fázi 

největší kompetence, a celé se to samozřejmě potom trochu zadrhne, a to trochu může být i na 

několik let, bohužel ohledně majetkových vztahů, jak jsem říkal, 116 majitelů, někteří jsou 

ochotni to prodat, ale budou tam tací, kde to bude drhnout. 

 Navazující část, která bude zajímat právě Libuš, tak vlastně ta je schválena v územním 

plánu, a na část se tam připravuje projektová dokumentace pro územní řízení, tam ovšem od 

Kunratické spojky směrem po SAPA, kde jsou poměrně rozlehlé pozemky, tak tam jsou 

majitelé, kteří s touto částí také nesouhlasí. A ta třetí část od Dobronické ulice po IKEM, tam 

teprve probíhá změna územního plánu. Dám prostor, aby na tuto otázku odpověděla paní 

Jungwiertová, a zároveň potom dostala prostor odpovědět na tuto otázku jako první.  

 

 Zastupitelka Lucie Jungwiertová: Děkuji paní profesorce za otázku. Zklamu vás, 

neřeknu vám termín. Nevím. Sama za sebe, a děkuji za podrobný výklad od pana Koubka, má 

to zmapované velmi dobře, určitě v tuto chvíli lépe než já, ale věřím, že já se do toho také 

brzy dostanu. Vnímám řešení dopravy v ulici Libušská a vůbec situace na naší městské části 

jako velmi podstatné, a co bych já ještě chtěla udělat před tím, jak to tady pan starosta 

zmiňoval, zadat nějakou komplexní dopravní studii, která by se podívala na celou městskou 

část, co můžeme dělat my. Moc toho dělat nemůžeme, je to samozřejmě téma především pro 

TSK a Magistrát. Co ale my můžeme udělat, je mít studii, která to téma řeší, která navrhuje 

vhodné řešení i s ohledem právě na to, že potřebujeme na Libušské, aby se tam rozvíjel 

maloobchod. Může to být významné téma, a je potřeba to do toho zahrnout, nějakou potřebu, 

kterou naši místní obyvatelé vnímají. Ve chvíli, kdy budeme mít studii, můžeme začít 

pracovat na projektech, a následně žádat o peníze příslušné orgány na Magistrátu.  

 A jak jsme se tady domluvili s panem starostou, vyjádřím se tedy i k druhé otázce, kdy 

se zlepší situace na ulicích. Myslela jste patrně právě ty rekonstrukce chodníků atd. Tady 

bych chtěla zmínit, že vlastně i v období, kdy v minulých letech k určitému pokroku došlo, to 

je jistě potřeba vyzdvihnout, a obdobně jako v tom předchozím je potřeba připravit projekty a 

potom vyjednávat.  

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Navážu na to. Katastrofální stav silnic. 

Všichni si pamatujeme zejména tu Libušskou v Písnici, což bylo tedy neuvěřitelné dílo, které 

se dařilo v roce 2018, a tam to určitě byla zkouška trpělivosti pro všechny, kteří tu Libušskou 

museli projíždět, ať už to byli místní, nebo to byli ti, kteří tou Libušskou projížděli. Toto byla 

samozřejmě velká obrovská investice, ale těch silnic, které se tady zrekonstruovaly za to mé 

malé působení, které tady jsem, protože 12 let není zase až taková dlouhá doba, moc dobře si 

vzpomínám, jak to bylo těžké, když jsem přesně přišel, a to co tady řekla paní kandidátka na 

starostku, potřebujete projekty, tak já jsem přišel v situaci, kdy projekty nebyly připraveny. 

Bude-li zvolena paní kandidátka, má tu velkou výhodu, že ty projekty jsou ve vyšší fázi 
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připravenosti, a jenom za tu dobu, co já jsem tady byl, tak jenom teď jsem si to rychle během 

té řeči napsal, ale silnice, které se zrekonstruovaly, ať už je dělala přímo městská část, nebo 

jsme je nějakým způsobem ve spolupráci s TSK, potažmo s Magistrátem, tak ulice Na 

močále, Božejovická, Na jezerách, V Kálku, Ke březině, Ke kašně, Vacovská, K pomníku, 

K Vrtilce, Modravská a Na konečné. Určitě jsem některé vynechal, a to jsem záměrně neřekl 

tu páteřní. A všechny tyto silnice jsou nově zrekonstruované, a jak už jsem řekl i ve své řeči, 

další dvě ulice, které jsou vlastně připravené a výrazným způsobem nás to posune dál. 

 Ty, které nám budou zbývat, což je třeba ulice Na Losách nebo ulice U Jednoty, 

případně ulice za úřadem, kterou si nikdy nemůžu zapamatovat, V koutě, tak tam narážíme na 

majetkové poměry majitelů, ať už je to přímo jejich vlastnictví, nebo duplicitní vlastnictví, 

které prostě není vypořádané. Ale poté, co uděláme tyto dvě ulice, potom nám ještě zbývá 

připravený projekt na ulici Zátoňskou a Těšovickou, a když k tomu přifaříme ještě 

připravovaný projekt rekonstrukce místa na konečné, tam kde se otáčí dneska autobus ve staré 

Písnici, tak vlastně se tím dostaneme téměř do finální fáze opravených silnic. Pak nám 

zbydou, teď to nechci zlehčovat, ale pak nám zbydou ty nešťastné kanály na Libušské, 

kterému se všichni nějak vyhýbáme a všechny nás nějakým způsobem štvou. Ale těch ulic, 

které jsme tady opravili, bylo opravdu hodně.  

 Paní Turnová a pan Melichar mám pořadí. Paní Turnová, máte slovo.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Děkuji. Jsem tady úplně nová, možná to bude 

trošku mimo. Nicméně je tady stanovený bod, kdy se volí starosta. Tady kolegyně 

Jungwiertová se představila. Řekla, co ji opravňuje k tomu kandidovat na starostku. Z vaší 

strany se přiznám, očekávala jsem nějaké vaše představení. Chápu, že vy jste starostou, my 

vaši činnost známe. Myslím si, že je vcelku zbytečné nám říkat, co se tady podařilo. Myslím 

si, že to všichni víme. Podařilo, nepodařilo, to už je věc druhá.  

 Vy jste tady uvedl jedno slovo, které mě opravdu zaráží. Vy jste ve funkci 12 let. Já 

jsem v písnické škole nastupovala v roce 1994. V té době se hovořilo o tělocvičně. Že se 

vybuduje tělocvična. Jaká, to je vedlejší. Vy jste tady teď řekl, že se vám extrémně rychle 

podařilo získat územní rozhodnutí v září roku 2022. Jste ve funkci 12 let. Nevím, co k tomu 

komentovat víc. Vyjmenoval jste všechny projektové dokumentace, které teď tedy dobíhají, 

které teď vznikají, projektová dokumentace na Obecňák, projektová dokumentace na školu, 

projektová dokumentace na všechno. Myslím si, že asi jménem kandidátky, pokud opravdu 

projde, je asi vhodné vám poděkovat, že před volbami dopadly všechny projekty, že 12 let 

zřejmě připravujete projekty. Nevím, já opravdu nejsem zběhlá v politice, ale 12 let mi přijde 

dost dlouhá doba.  

 Multifunkční sportoviště K Vrtilce, už na minulém zastupitelstvu jsem říkala, že tam 

byly smlouvy z roku 2012, kdy už se o tomto mluvilo, kdy to měl vybudovat developer. OK, 

je rok 2022. Povídáte nám tady o tom, že ulice na naší městské části se vám podařilo, jako 

všem, vašemu zastupitelstvu. Zase to není podle mého představení vaše. Je to představení 

starého zastupitelstva, co udělalo staré zastupitelstvo. Nicméně při naší nedávné schůzce jste 

mi řekl, že městská část vybudovala čtyři ulice. Teď tady jmenujete x ulic, které budoval 

Magistrát. Takže trošku mě zklamalo to, že jsem si myslela, že tedy uslyšíme vaše 

představení, vaše osobní představení toho, že tedy chcete kandidovat na starostu. Tady 
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skutečně tedy, když použiji to slovo, škvaříte tady kolegyni Jungwiertovou svými dotazy a na 

druhé straně skutečně my nic takového nepokládáme. Já jsem tady jen teď reagovala na pár 

věcí, které vy jste tady řekl. Ale zatím jste opravdu mluvil v množném čísle. Podařilo se, 

udělali jsme, a jste tady 12 let. Extrémně rychle v září roku 2022. To pro mě skutečně není 

extrémně rychle.  

 Já vám otázku nepokládám, ani neočekávám odpověď, ani nechci odpověď, jenom 

jsem toto chtěla shrnout. A vzhledem k tomu, že jsme tady tedy kvůli volbě nového starosty, 

myslím si, že toto bylo asi skoro zbytečné, taková, jak se říká, ona man show. Možná bychom 

asi mohli přejít k volbě starosty. Bylo by to, myslím, užitečnější. (Potlesk.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: V rozpravě je přihlášen pan Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, víte asi 

dobře, protože se většinou poměrně dobře známe, pan kolega Macháček, který je tady se 

mnou, vlastně jsme tady nejstarší, tak si pamatuje na dobu ještě před třiceti lety nebo tak, kdy 

jsme byli tady v zastupitelstvu. Já vám musím říct, že třeba projekt toho obchvatu Libuše, 

Písnice, který teď prezentoval pan starosta, jednali jsme o něm v roce 1994.  

 Ony jsou dvě možnosti. Buď bez ohledu na tady shromážděné publikum si budeme 

navzájem klást nepříjemné otázky, což jsme nedělali, a my budeme, já vás upozorňuji, že 

budeme. Anebo ne, a ve vzájemné konzistenci a s ohledem na publikum se pokusíme 

posunout to jednání naprosto konstruktivně, slušně, tak bychom se nějak posunuli. 

Samozřejmě každý má právo na nějaký dotaz. Mě velice překvapil postoj pana starosty, který 

odepřel právo publiku, občanům. Třeba to ještě pozmění, nevím. Ale očekával bych to, že je 

nechá také mluvit, protože to, že přijdou příchozí občané, neznamená, že znají dobře, pane 

starost, řád. Oni ho neznají. Ten vy jste povinen alespoň morálně jim naznačit, a to jste 

neudělal, to jste opomněl v jakési snaze se zviditelnit a tady protahovat jednání.  

 Mě už to nebaví. Doopravdy mě to nebaví, a rozhodněte se sám, jakým způsobem 

chcete pokračovat. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Tak protože nevidím podle jednacího řádu 

nikoho přihlášeného, myslím si, že může volební komise přistoupit k zahájení volby.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Jenom bych zopakovala, že jsou dva 

kandidáti na starostu, Lucie Jungwiertová, Jiří Koubek. Aby bylo hlasování platné, je 

zapotřebí vzít si tady u nás hlasovací lístek, zakroužkovat jenom jednoho kandidáta, nebo 

žádného. Pokud zakroužkujete dva nebo doplníte kandidáta, nebo někoho škrtnete, stává se 

hlasovací lístek neplatným. Až všichni odvolí, asi jak navrhoval pan starosta, že to vezmeme 

nějak popořadě, tak my to sečteme a vyhlásíme výsledky. Děkuji.  
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 Starosta MČ Praha - Libuš Jiří Koubek: Prosím o vaši pozornost. Paní předsedkyně 

volebního výboru chce oznámit výsledky.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Jenom chci říct, že jsme rozdali 17 

hlasovacích lístků, dostali jsme zpátky taky 17 hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky 

byly platné. Paní Lucie Jungwiertová získala 9 hlasů, nadpoloviční většinu, a pan Jiří Koubek 

8 hlasů. (Potlesk.)  

 

 Starostka MČ Praha – Libuš Lucie Jungwiertová: Když dovolíte, chtěla bych 

poděkovat všem, kteří hlasovali, protože to, jestli jste mě volili, nebo nevolili, vnímám pro 

sebe a svoji práci jako stejně velký závazek. Doufám, že to bude patrné na mé práci. Chtěli 

bychom se také za naše uskupení rozloučit s odcházejícím panem starostou, který ale zůstane 

zastupitelem, a věřím, že bude možné spolupracovat efektivně i v budoucnu. Máme pro něj 

připravenou takovou malou drobnost za nás všechny. Děkujeme. (Potlesk.) 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Vážené dámy, vážení pánové, teď jsme se ještě rychle 

dohodli s paní starostkou, že budu mít ještě možnost posledního vystoupení a poděkování, a 

logicky potom už celé jednání schůze převezme paní starostka. Už jsem jí soukromě 

poděkoval, což jste asi viděli. Očekával jsem i tento výsledek na základě povolebního vývoje, 

když to tak řeknu, tak jak jsme se měli možnost potkat. Takže mi dovolte ještě tímto na 

mikrofon paní starostce moc poblahopřát. Přeji vám hodně úspěchů ve funkci a dovolte mi 

poděkovat těm, kteří dali hlas mně. Každopádně bych chtěl opravdu poděkovat vám občanům, 

že jste přišli, protože letos jsme měli slabší účast, ale ona byla celkově v celé republice, což 

mě mrzí, protože vím, že v minulých volbách jsme volební účast měli poměrně vyšší, lepší. 

Tady navazuji na slova paní poslankyně, buďme rádi za každého, kdo se angažuje, kdo přijde, 

kdo má chuť jít s kůži na trh a kandidovat a zastupovat další voliče. 

 Dovolte mi dvě skromná přání vám, paní starostko. Přeji vám, aby se vám v úřadu 

dařilo a abyste měla kolem sebe někoho, komu budete moci důvěřovat, kdo vám bude dobře 

radit, protože vím, jak je to nesmírně důležité, když jsem nastoupil v roce 2010, tak jsem 

neměl tu výhodu, kterou máte vy, že jsem nebyl před tím čtyři roky řadovým zastupitelem, 

takže spousta věcí pro mě byla opravdu hodně nová. Měl jsem zas ale tu výhodu, že jsem měl 

v radě tři zkušené lidi a mohl jsem se o ně opřít, zejména tedy o mého místostarostu Pavla 

Macháčka, který tu funkci vykonával už osm let přede mnou a ve své oblasti je, myslím, 

úplně úžasný. Děkuji. 

 A tenkrát když jsme v roce 2010, jenom drobnou vzpomínku, když se blížilo zasedání 

zastupitelstva, tak Pavel mě jednou v neděli odpoledne vzal a asi pět nebo šest hodin jsme 

projížděli městskou částí, procházeli, já jsem si dělal podrobné poznámky. Dodnes si na 

mnoho věcí z toho, co mi říkal, pamatuji, kde mě zasvěcoval do věcí, protože každý, kdo 

Pavla Macháčka známe, tak ví, že má ke každému místu v naší městské části hodně co říci, a 

musím říct, že jsem si mnohokrát, když jsem třeba roznášel letáky, tak jsem si na to vzpomněl 

a bylo to pro mě nesmírně důležité. Velká vděčnost, bych tímto chtěl říci, vám všem, kteří jste 

mi pomohli usnadnit ten nástup do funkce a pomáhali mi potom během těch 12 let. To je 
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první přání vám, paní starostko, abyste někoho takového také měla, aby se vám dařilo v té 

funkci. 

 A druhá věc, chtěl bych poděkovat úřadu městské části, chtěl bych poděkovat 

úředníkům, protože to bez toho nejde, někdy na ně zapomínáme a někdy, co je horší, ještě jim 

nadáváme. Někdy si to možná zaslouží, ale možná méně, než si to zasloužíme třeba my volení 

zástupci. Chtěl bych tímto vyjádřit své poděkování, byť se za těch 12 let úřad samozřejmě 

v mnoha ohledech proměnil. Ale jsou tam lidé, kteří tam byli ještě i před mým nástupem. Jsou 

to lidé velice kvalitní, profesionální, a věřím, že tak budou postupovat. Mimochodem před 

několika dny jsme se potkali, kde jsem se formálně více méně už rozloučil, požádal jsem 

úřad, aby připravil převzetí agendy pro novou paní starostku. Dohodneme si potom čas, kdy 

se zítra potkáme a kdy vám to budeme moci předat. Úřad je připraven.  

 Tímto bych chtěl úřadu moc poděkovat, a jestli dovolíte právě jednu vzpomínku na 

Pavla Macháčka, když jsme to tenkrát objížděli v roce 2010, tak mi potom, když jsme jeli 

autem zpátky, říkal, hele, důležité bude, aby sis rozuměl s lidmi na úřadu. A já jsem mu v tu 

chvíli nějak nerozuměl, asi už jsem byl unavený, a říkám, myslíš jako zastupitele? On říkal: 

Ne zastupitele. Ty uvidíš třeba jednou za dva měsíce, za tři. Ale aby sis rozuměl s těmi 

úředníky, s kterými tam budeš každý den, kteří ti budou oporou, a ty pro ně. A musím říci, že 

když jsem den po svém zvolení starostou přicházel na úřad v osm ráno, bylo to ikonické, 

protože na to některé úřednice dodnes vzpomínají, tady jsem zvonil na ten zvonek, tak jsem 

přesně myslel na tato slova a přál jsem si, abych s těmi lidmi, kteří v tu chvíli samozřejmě 

uměli všechno lépe než já, věděli všechno lépe než já, abych si s nimi dobře rozuměl.  

 Takže vám moc přeji, nevím, co se bude dít zítra, na co budete myslet, až budete 

zvonit na ten zvonek vy, jestli na to, že tam dosadíte někoho a provede nějaké čistky, nebo 

budete chtít spolupracovat, nevím, to nechám na vás, ale moc vám přeji, abyste našla dobrou 

řeč s tím úřadem, protože to je pro chod naší městské části a pro blaho a rozvíjení městské 

části nesmírně důležité. Tak ať se vám daří, paní starostko. Gratuluji. (Potlesk.) 

 Pochopitelně opouštím předsednické místo, které je tímto k dispozici paní starostce, ať 

už se rozhodne jakkoli.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. My jsme se s panem 

Koubkem domluvili, že to místo nevyužiji. Nabídla jsem, že tam může zůstat. Nicméně 

přesunul se. Chci, pane Koubku, poděkovat za vaše milá slova, samozřejmě snažila jsem se 

vás přesvědčit, že jsem dostatečně kompetentní pro to, abych byla dobrou starostkou naší 

městské části, ale je zřejmé, jednoznačné, úplně jasné, že se budu muset naučit mnoho nových 

věcí, ale naučím se to ráda a věřím, že i s úřadem najdeme společnou řeči. Těším se na 

spolupráci. 

 Nyní se tedy ujímám podle jednacího řádu vedení schůze, a jako první bod zařadím 

velmi pragmatický bod. Vyhlašuji patnáctiminutovou pauzu. Myslím, že si ji všichni 

zasloužíme. (Potlesk.) Schůze tedy bude pokračovat ve 20.55 hodin.) 

 (Jednání přerušeno od 20.40 do 20.55 hodin.) 

6.       
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Stanovení počtu místostarostů Rady MČ Praha-Libuš a funkcí, pro které budou členové 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš uvolněni pro volební období 2022 - 2026 

 Poprosím, vraťte se na svá místa, musíme pokračovat. V tuto chvíli se tedy ujímám 

pokračování a vedení další schůze zastupitelstva. Samozřejmě je to moje první zkušenost 

tady. Budu moc vděčná úřadu nebo i kolegům, co jsou zkušení bardi, když mě upozorní na 

nějaké pochybení. Předem vám za to děkuji.  

 Úřad připravil znění usnesení, tak jak bychom měli nyní pokračovat. Dovolím si 

přednést nebo vysvětlit možná situaci, jak bychom si představovali složení rady, nikoli 

složení ve smyslu konkrétních osob, na to samozřejmě dojde později, ale složení ve smyslu 

uvolněnosti a neuvolněnosti.  

 Víme tedy, že rada je pětičlenná, nemůže mít u nás více členů, ale musíme 

rozhodnout, kdo bude uvolněným a kdo neuvolněným. Sama jako starostka bych chtěla svoji 

funkci vykonávat jako uvolněná, tzn., věnovat se tomu na plný úvazek. Rádi bychom měli 

ještě jednoho místostarostu rovněž uvolněného. Tři místostarostové by tedy byli neuvolnění. 

Taková je naše představa a v souvislosti s tím by byla tři následující usnesení, o kterých 

bychom hlasovali jednotlivě. Já je s dovolením přečtu, a pak bych otevřela rozpravu.  

 ZMČ volí podle příslušných paragrafů uvolněným starostou městské části – mé jméno. 

Tam už je tedy slovo „uvolněný“.  

 ZMČ stanovuje, zase podle příslušných předpisů, jednoho uvolněného místostarostu 

MČ Praha – Libuš. 

 Třetím usnesením by bylo: ZMČ stanovuje tři neuvolněné místostarosty městské části. 

V tuto chvíli bych otevřela rozpravu a jako první bych vyzvala případně občany, aby se 

přihlásili do rozpravy. Poté by měli slovo zastupitelé. Děkuji. Paní profesorka.  

 

 Zastupitelka Věra Adámková: (Není slyšet.)  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Loukota, prosím.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Měl bych konkrétní dotaz, jak by to bylo s odměnami za 

uvolněné a neuvolněné členy, jestli si necháte plnou náhradu, nebo si ji budete krátit jako 

minulé vedení městské části.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za tento dotaz. Ono se to 

bude vázat na další bod. V případě uvolněných je odměna plná, u neuvolněných potom máme 

představu o krácení, ale to bych potom představila dále. U neuvolněných myslím, že to teď 

není na pořadu jednání. Další dotaz?  

 Jestli není dotaz, tak tedy uzavírám rozpravu a vyzývám zastupitele k hlasování. 

Budeme hlasovat postupně po jednotlivých usneseních, tak jak jsem je představila. Pro jistotu 

je ještě zopakuji.  



 

33 
 

 V tuto chvíli tedy hlasujeme o návrhu usnesení v tomto znění: ZMČ Praha – Libuš 

volí podle ustanovení příslušné legislativy uvolněným starostou MČ Praha – Libuš Lucii 

Jungwiertovou. Nevím, jestli to není duplicitní. Je to duplicitní. Že bude uvolněná. Změníme, 

tady by možná mohla zafungovat návrhová komise na přesné znění, ale možná to zvládneme 

tady.  

 ZMČ stanovuje, že starosta MČ bude uvolněný.  

 Kdo je pro? 12 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel? (Nevychází.) Ještě jednou, prosím.  

 Kdo je pro? 15 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel? 2. Děkuji.  

 Omlouvám se za prodlevu, to jsou přesně ta pochybení, na která si musím zvyknout a 

dát si pozor. Pokračujeme dalším usnesením.  

 ZMČ podle příslušné legislativy stanovuje jednoho uvolněného místostarostu MČ. 

 Kdo je pro? 9 Kdo je proti? 5 Kdo se zdržel? 3.  

 Posledním usnesením, o kterém jsem mluvila na začátku.  

 ZMČ stanovuje opět v souladu s příslušnou legislativou tři neuvolněné místostarosty 

městské části.  

 Kdo je, prosím, pro? 9 Kdo je proti? 3 Kdo se zdržel? 5. Děkuji.  

 A nyní přikročíme k dalšímu bodu, a tím bude  

 

7. 

Volba místostarostů a členů rady městské části  

 

 V tuto chvíli bych, prosím, předala slovo předsedkyni volebního výboru, jestli by se 

ujala slova a vysvětlila systém volby. Volba bude probíhat po jednotlivých místostarostech.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Volba bude probíhat, jako byla volba pro 

starostu. Zase každý dostane jeden hlasovací lístek, označený razítkem městské části Praha - 

Libuš, na kterém budou napsaní kandidáti. Bude se volit jenom jeden, s tím že aby byl 

hlasovací lístek platný, tak tam bude muset být zakroužkováno jedno jméno, nebo žádné 

jméno. To je asi všechno. Ještě se musí navrhnout kandidáti. Budou se volit jednotlivě.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za představení systému 

voleb. V tuto chvíli budeme volit uvolněného místostarostu. Poprosím členy zastupitelstva, 

aby navrhli kandidáty. Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Dovoluji si navrhnout Mgr. Turnovou.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Další návrh pan Macháček.  

 

 Místostarosta Pavel Macháček: Pana Melichara.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Další návrh (není slyšet.). 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Ztotožňuji se s návrhem pana kolegy Macháčka a navrhuji 

pana Melichara.  

 …. (Dále není slyšet.) 

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Souhlasím s návrhem, kandidaturu přijímám.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Děkuji i za návrh a vložení důvěry, ale 

kandidaturu nepřijímám. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: V tuto chvíli tedy máme jednoho 

kandidáta, a tím je paní Mgr. Kateřina Turnová. Poprosím paní Turnovou, aby se představila.   

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Dobrý den, jmenuji se Kateřina Turnová. 

V městské části žiji už více než třicet let, přivdala jsem se sem, vychovala jsem tady tři děti. 

Znám, myslím si, problémy Písnice, Libuše, zejména tedy Písnice docela dlouho. 

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu. Dlouhé roky jsem učila, pak 

jsem ze školství téměř na 15 let odešla, protože jsem chtěla trošku poznat i něco jiného. 

Odešla jsem, dělala jsem v developerské firmě, kde jsem dělala různá výběrová řízení a byla 

jsem tedy v kontaktu s klienty. Potom jsem odešla do banky, dělala jsem ředitelku pobočky na 

Praze 4 a po nějaké době jsem se vrátila zpátky do školství, kde jsem nastoupila na chvíli jako 

zástupce ředitele a v současné době učím matematiku na základní škole. To je asi všechno, co 

můžu do této funkce nabídnout.  

 V politice, tady nechci mluvit o politice, ale začala jsem se angažovat z osobních 

důvodů, že se mi tady některé věci nelíbily, takže jsem se začala angažovat. Za mě si myslím, 

že se tady dá spousta věcí změnit. Beru to jako výzvu. Mluvím s místními občany, zejména se 

starousedlíky, takže vím, že moje názory se mnohdy shodují i s těmi jejich, a rozhodně bych 

chtěla nadále pracovat tak, abych měla co největší možnost komunikace s občany, a snažit ses 

řešit jejich problémy, které tady mají, a nějakým způsobem být pro obec prospěšná. To je asi 

moje představení.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji mockrát. Jsou nějaké 

dotazy ze strany občanů, prosím? Nikoho nevidím, prosím zastupitele. Pan Loukota se hlásil. 

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Dotaz na kandidátku na místostarostku paní Turnovou. 

Jednak taková připomínka, já doufám, pokud uspějete, že přestanete dělit občany na dvě 

kategorie, a to sice na starousedlíky a tzv. náplavy. Myslím si, že všichni máme stejná práva a 

je úplně jedno, jak tady kdo bydlí. Měli bychom všichni kopat za tuto městskou část, a je 

jedno, jestli tady žijeme od pravěku, nebo jsme se sem přistěhovali. O to bych vás prosil.  

 A teď ta otázka. Ve vašem volebním programu je napsáno, že chcete nabídnout nové 

komunikační kanály. Chci se zeptat, jaké to jsou, a jestli tím myslíte i Písnické listy. Díky.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za dotaz. Já jsem neřekla, že chci dělit občany 

Písnice na starousedlíky, novousedlíky. Bohužel toto dělení tady vzniklo v jeden určitý 

okamžik trošku, rozhodně to nebyla moje zásluha. Vzniklo to tady, stalo se tak. To je asi 

všechno, víc k tomu říkat nebudu.  

 Nové komunikační kanály by měly být takové za mě, aby všichni občané byli 

informováni o tom, co se tady děje, o tom, co tady probíhá, o tom, co řeší zastupitelstvo, 

nejenom o tom, co se děje ve školách, ale aby věděli, jaké akce tady probíhají, aby byli 

seznamováni s tím, co probíhá na zastupitelstvu, aby se dozvídali všechno, tak jak to skutečně 

je.  

 Mluvíte o Písnických listech. Myslím si, že nové komunikační kanály stačí třeba 

jenom to, že s těmi občany za mě, mám pocit, budeme víc mluvit a budeme mluvit se všemi 

občany. Se všemi občany. Pokud se roznášejí nějaké informační letáky a k nám se 

nedostanou, nedostanou se ani k některým z mých sousedů, protože se to dává jenom 

vybraným spoluobčanům, tak přiznám se, že to je věc, kterou tady nechci nadále nějakým 

způsobem podporovat. Prostě pokud budou informace, budou informace pro všechny občany. 

Jak pro občany, kteří s námi souhlasí, nebo se mnou, tak pro občany, kteří mají jiný názor, a 

chtěla bych i s těmito občany komunikovat, což v tuto chvíli bohužel se tady nedělo, protože 

říkám, spousta věcí, která se dostala k ostatním občanům, třeba konkrétně k nám se domů 

nedostala. A nebyla jsem jediná.  

 Moje představa o komunikaci s občany je třeba například taková, že bych rozhodně 

stála o to, aby se skutečně třeba zřídilo místo, čas, kdy budou moci občané za námi přijít, 

budou s námi moci komunikovat, řešit svoje problémy. Nemusí chodit na zastupitelstvo, 

protože mnoho občanů si netroufne na zastupitelstvu promluvit, je jim to třeba nepříjemné. 

V okamžiku, kdy nám sdělí svoje problémy tady na zastupitelstvu, tak asi to není okamžik, 

kdy se dají obratem řešit. Proto říkám, že bych určitě chtěla zřídit třeba nějaký čas, kdy se 

občanům budu moci věnovat, kdy občané za námi budou moci chodit, budou nám svoje 

problémy moci říkat. Všichni občané, všichni občané.  

 Zrovna tak si myslím, že časopis U nás by měl být rozhodně širší, mělo by tam být víc 

informací, nejenom školství, to už jsem říkala, a samozřejmě jsou tady další možnosti, různé 

sociální sítě a to, co budeme schopni komunikovat dál. Myslím si, že vedle sebe máme lidi, 

kteří tomu rozumí. Já se nestavím do role toho, že všemu rozumím, všechno umím, ale 
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myslím si, že máme kolem sebe lidi, kteří rozumí novým technologiím, kteří jsou schopni 

nám poradit, jak máme s občany komunikovat i jinými formami, a rozhodně bych chtěla tyto 

lidi mít vedle sebe, aby poradili, a budu podporovat to, s čím oni přijdou. Myslím si, že 

novousedlíci a starousedlíci rozhodně není dělení, které já bych tady chtěla podporovat. 

Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Další dotazy. Prosím, pan 

Koubek. Měla jsem zapsaného pana Koubka.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji, paní starostko. Měl bych dotaz na paní kandidátku. 

Už to tady trošičku taky zaznělo. Věc, která zůstala určitě nevyřešená, a jistě se do ní vrhnete 

hned, protože jste ji měli ve volebním programu, a to je, že sjednotíte všechny odbory pod 

jednu střechu. Tak to je věc, která je potřebná, o tom žádná, tak předpokládám, že se 

nedozvíme, že řeknete, že nevíte, jak, ale že už to máte jako konkrétní plán, jak to udělat. Tak 

bych chtěl vědět, jak to udělat.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Tak rozhodně pokud jste si četl náš program, který 

jsme tvořili společně s Patrioty, tak to, co my jsme měli možnost, protože víte, že ani jeden 

z nás není zastupitel, a mnohé informace je docela těžké dohledávat pro běžného občana. 

Takže v tuto chvíli máme představu takovou, že bychom si v první fázi obešli veškerý 

majetek městské části, a následně řešili, jakým způsobem toto řešit. Nikdy jsem v těch 

budovách nebyla. Myslím si, že vedle městské části, vedle naší budovy je dvůr, kde je nějaká 

budova. Já nevím, v jakém je stavu, protože říkám, nikdy jsem se tam nedostala. Je možné, že 

se bude dát toto využít. Pokud ne, tak se samozřejmě budeme snažit hledat další náhradní 

prostory.  

 Ale říkám, je to z toho důvodu, my jsme neměli možnost, nebyli jsme zastupitelé 

nikdo z nás. Neměli jsme možnost si toto všechno projít Až si teď v co nejkratší době toto 

všechno projdeme, budeme řešit, kam by se to dalo všechno dát. To je asi to, co vám můžu 

říct. Pokud se budete chtít zeptat na příštím zastupitelstvu, myslím si, že budu mnohem 

moudřejší. Budu mít víc informací a budu mít asi ten obrázek o kus přesnější.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Zaznamenala jsem trochu pohyb 

ruky. Pan Řezanka. 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Děkuji. Jenom jsem se chtěl zeptat, ve volebním 

programu jste měli uvedeno, že se budete věnovat výši provozních nákladů, že je výrazně 

snížíte. Tak by mě zajímalo, které z nich výrazně snížíte jako první.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: V okamžiku, kdy jsem nějakým způsobem 

vstoupila do mojí iniciativy, tak první, co jsem udělala, nebo jedna z prvních věcí, kterou jsem 
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udělala, bylo to, že jsem si začala procházet faktury, které byly zveřejněné na webu. Přiznám 

se, že některé faktury, nechci říct, že velká část, to rozhodně ne, ale jsou tam faktury, které mi 

skutečně nepřipadají odpovídající tomu, jak by mohly vypadat. Myslím si, že na tom to se dá 

ušetřit, a rozhodně tam bych chtěla nějakým způsobem zkorigovat výdaje městské části.  

 Když se podíváte, teď tam byly nějaké opravy aut apod., jsou tam zahradní práce, byla 

tam vývěska před městskou částí. Nevím, bylo tam, jestli si dobře vzpomínám, asi pět Avií 

hlíny navezeno. Za mě to jsou výdaje, které já jsem tam osobně neviděla, protože speciálně 

třeba na tohle jsem se došla kouknout. Když jsem tam viděla rostliny, které byly nasázené, a 

porovnala jsem si to s nabídku na webu na jiných zahradnictvích, tak to rozhodně nebyly 

částky, které by odpovídaly skutečnosti. Toto si myslím, že asi bude velká práce, kterou 

budeme muset společně silami všichni nějakým způsobem si projít a zjistit si opravdu ty 

částky, kde se ušetřit dá.  

 Ale vzhledem k tomu, když se potom podíváte na rozpočet Kunratic, tak tam ty 

náklady jsou výrazně nižší než u nás, a na druhou stranu když porovnám městskou část 

Kunratice, protože asi nemá cenu porovnávat třeba Břežany, ale porovnám městskou část 

Kunratice a porovnám naši městskou část, tak si myslím, že oni mají výrazně nižší náklady, a 

přitom městská část vypadá jinak než naše. Z tohoto mi teda logika věci dává, že se asi ušetřit 

dá. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký dotaz? Paní 

Koudelková, pak pan Macháček.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dobrý večer. Paní Turnová, jste úplně nová, tak se 

zeptám: Ucházíte se o nějakou oblast, nebo není definovaná?  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: V tuto chvíli samozřejmě nějaká jednání probíhají. 

Bavíme se o tom, jakou oblast bychom si kdo vzali na starosti, takže samozřejmě nějakou 

představu tady asi máme, s tím že samozřejmě není v tuto chvíli nic pevně dané. Asi bych 

nerada v tuto chvíli vám říkala, jakou oblast budu mít na starosti.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji. Spíš jakou byste vy sama pro sebe, 

kdybyste mohla, vybrala. V čem byste se cítila komfortně? 

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Asi bych se cítila komfortně ve školství, protože 

pocházím ze školství. Určitě by to za mě bylo školství, ale říkám, je to na jednání s našimi 

partnery. Samozřejmě říkám, určila jsem tady v roce 1992, 1994, 1995 na písnické školy. 

Dobře, došlo tam k nějakým změnám, neříkám, že ne, ale myslím si, že jsou tam věci, které 

by se změnit mohly. Na druhou stranu vidím skutečně, ale to si myslím, že je už asi zbytečné 

tady opakovat, že skutečně ten odchod dětí z naší městské části je docela velký, protože třeba 

na naší škole máme velkou část, překvapilo mě, když jsem nastoupila teď do jedné třídy a 
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ptala jsem se dětí, z které školy přišly, tak to byly všechno písnické děti. Přišly z Písnice. Což 

mě trošku zarazilo, protože si myslím, že tady je základní škola plnohodnotná druhostupňová, 

a rozhodně mi přijde škoda, aby děti odcházely na jinou městskou část. Samozřejmě až se 

budu mít možnost seznámit s tím, jak zdejší školy vypadají, s tím jak to tam funguje, tak pak 

můžu samozřejmě hodnotit. Ale říkám, je to na domluvě s našimi partnery, o tom, jestli tato 

oblast mi bude přidělena, nebo ne. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji. Já si velmi cením, jak už bylo řečeno paní 

starostkou, že se naváže na všechny dobré věci. To si opravdu velmi cením a vím, že je to 

myšleno opravdu upřímně a vážně. Já se takhle dotazuji proto, že oblasti školství byla 

věnována velká pozornost, a trošku ta vize, o které se zmiňujete, jak jsem zavnímala 

představu většího, nebo rozvoje školství, tak se toho stále bych ráda dobrala, jestli byste právě 

proto, že je vám to bližší, a opravdu nejde mi o nic jiného, než abych nacítila takový ten pocit, 

že předáváte do dobrých rukou všechnu práci, tak nacítila, jak je rozvoj myšlen. Jak ho 

vnímáte? Jak ho zamýšlíte?  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Na sídlišti v tomto místě, kde my v tuto chvíli 

sedíme, se nachází klub Junior. Přiznám se, když jsem se podívala na webové stránky, tak 

jsem se tam toho moc až tak nedočetla. Mnohé příspěvky jsou tam datované 2013 – 2014. 

Mám tady i s některými lidmi, kteří sem třeba chodí, vím, že si, nechci říct, stěžovali, to 

rozhodně ne.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dovolte, já vás přeruším. Toto odmítám, to je už 

jakoby mimo otázku. Já jsem se ptala na školství, na rozvoj školství, ale klidně mi řekněte, že 

na to odpovědět v tuto chvilku nemůžete. Já to naprosto přijmu. Prostě jsem se zeptala, 

protože jsem zavnímala, že toto vás opravdu zajímá. Rozvoj školství. Tak jenom poprosím, 

protože kdybychom skutečně hovořili aktuálně v tomto časoprostoru v tomto období, tak se 

vlastně všichni dozvíme, že opravdu ta data, která byla před covidem, kdy na druhém stupni 

opouštěly naši žáci a směřovali do jiných městských částí, tak že jsme rázem o dvacet procent 

jinde. Přece jenom bych ráda konkrétní, tak moc konkrétní, jak to jde, nikoli konkrétní to 

nejde. Určitou představu toho rozvoje jsem měla na mysli. Ale jenom pokud opravdu můžete 

nebo vnímáte.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Teď jsem trošku nerozuměla tomu, co vy jste říkala 

před covidem, protože toto bylo v letošním roce, přesun žáků na jinou školu. To rozhodně 

nemá spojitost s covidem. že by to bylo před covidem. Je to v letošním školním roce. A 

opakuje se to každoročně. To je jedna věc. Navíc podle mého názoru školství je sice jedna 

věc, ale patří do toho podle mého názoru i další zájmová činnost dětí jenom ve školství, ale i 

po škole, po ukončení výuky. Proto mluvím o tomto prostoru, že rozhodně jednou z možností 

je právě to, že školní děti mohou po škole mít nějaké aktivity, takže určitě bych chtěla toto 

rozvíjet. 
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 A co se školství týče, říkala jsem, v roce 1994 jsem učila v Písnici a v současné době 

tam ještě stále není tělocvična. Dobře, máme tady projekt, když jsem mluvila s panem 

starostou bývalým tedy v nějakém jednání po volbách, tak jsem se ho speciálně na toto ptala, 

jaká je tedy vaše představa toho, že tady bude vybudovaná nová škola v Písnici. Pan starosta 

bývalý tedy mi řekl, že to přichází v úvahu někdy v roce 2027. Přiznám se, že je to pro mě 

dalších pět let a celá další jedna generace, která projde základní školou v Písnici a toto tam 

mít nebude. Určitě bych se snažila o to, aby tam tělocvična byla co nejdřív, nikoli v roce 

2027.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Děkuji vám.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Pan Macháček.  

 

 Zastupitel Pavel Macháček: Dobrý večer ještě jednou. Měl bych podobný dotaz jako 

na paní starostku, protože Patrioti taky měli v programu, já to tady ocituji, podporovat a 

budovat základní občanskou vybavenost, obchody, zajistit potřebné lékařské a zdravotní 

služby. To je v pořádku. Já jenom, pro mě to je absolutně nekonkrétní. Čili co byste 

považovala za úspěch za čtyři roky, kdyby tady bylo konkrétního?  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Konkrétně co bych považovala za úspěch. Myslím 

si, že víte, že to není tak dlouho, co tady probíhala anketa například kolem objektu v Písnici. 

Nebyla úplně pravda informace, které se tady zveřejňovaly, protože konkrétní zájem o tento 

objekt mělo Tesco. To tady nebylo nějak ze strany vedení obce moc komunikováno. Naopak 

tam bylo komunikováno, že tam budou Vietnamci, já nevím, co jsme se tady všechno 

dozvídali. Takže já v tuto chvíli v žádném případě tady nebudu slibovat, že zítra bych měla 

potřebu vypovědět tedy panu Kašemu smlouvu, protože to co jsem si zatím v tuto chvíli 

procházela, tak nějaké prostory zřejmě obec má. Ale zase odpovím to, že do tohoto okamžiku 

jsem neměla možnost ty prostory navštívit, podívat se, jestli by bylo reálné tam cokoli udělat 

z toho našeho záměru. Takže je otázka, co se bude dít.  

 My jsme tady mluvili i o tom, že by se třeba objekt v Písnici mohl využít nějakým 

způsobem širším, nejenom pro obchod potravin nebo pro Bikeclinic nebo pro prodejnu kol, 

takže říkám, jestli mohu poprosit, zeptejte se mě na příštím zastupitelstvu a odpovím vám 

naprosto konkrétně, protože budu znát majetkové poměry tady obce, a jak to tady můžeme dál 

pokračovat. Pro mě samozřejmě úplně upřímně stále objekt ve staré Písnici, je objekt, který 

by bylo možné nějakým způsobem lépe využití. Neříkám v tuto chvíli žádným způsobem, aby 

tady zase někdo neřekl, že je zděšený, že zítra půjdeme a panu Kašemu smlouvu vypovíme. 

Nebo já se o to budu snažit. Ta restaurace nebo kavárna, já nevím, jak to nazývat v tuto chvíli, 

je nějakým způsobem zaběhnutá, spousta lidí tam chodí ráda, vypadá to tam pěkně, ano, to 

nemůžu popřít. Rozhodně není naším cílem to, nebo mým cílem, abychom naprosto 

bezmyšlenkovitě panu Kašemu vypověděli službu a zrušili to, co je tady pěkné. To v žádném 

případě dělat nechci, protože říká, na druhou stranu ocenit se to musí, je to pěkné prostředí, 

ale uvidíme, co bude dál. Ten objekt se dá určitě nějakým způsobem podle mého názoru 
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rozšířit. Jestli to bude za rok, za dva, vy jste tady řekli extrémně rychle územní rozhodnutí na 

základní školu po 12 letech, já doufám, že extrémně rychle bude dřív. Pokud bychom se 

rozhodli společně s našimi koaličními partnery nějakým způsobem s tímto objektem něco 

dělat, tak doufám, že by se nám to podařilo dřív.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Pan Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Položím otázku paní kandidátce, ale ještě před 

tím bych ji chtěl doplnit za seskupení Patrioti, a to sice v tom, abyste se, vážení kolegové, 

zcela určitě neobávali, že by kdokoli z nás, a věřím tomu, že kdokoli vůbec tady z nás všech 

zastupitelů chtěl nějakým způsobem poškodit školství, nebo něco takového, to určitě ne.  

 Ale tady se opakuje situace s otázkami s paní kandidátkou, nynější starostkou, a sice 

v tom, že alespoň já to tak mám navnímáno, že je jakási vize konzultací s patřičnou sumou 

podnikatelů, číslo od čísla atd., kterou ale je možno realizovat až po dosažení současné 

pozice, kterou nikdo nepředjímal. Prostě křičet hop dříve, než se přeskočí, nejde.  

 A já bych se jenom přimlouval, je to můj názor, ještě než se zeptám tady paní 

kandidátky, abychom udělali to samé, co se dělá, i když se jmenuje třeba náš nejvyšší 

zákonodárný orgán, abychom ponechali nějaký minimální prostor na uskutečnění vize, která 

nejde uskutečňovat a připravovat předem, ale nejdříve se musí nainstalovat do té pozice, aby 

to uskutečňovat šlo. Za to bych se jenom, určitě mi rozumíte, tak nějak přimlouval, protože 

ono prohodit ty kroky úplně nejde. Věřím, že v plné shodě se tady dostaneme v celé řadě 

otázek, ať se týkají školství, anebo jaksi podporování infrastruktury, kterou jak věřím, chceme 

úplně všichni, stejně tak jako občané, které zastupujeme.  

 Já bych se paní kandidátky zeptal na věc, která mě osobně leckdy trápila, když jsem 

chodil na úřad, a někdy jsem měl štěstí a setkal jsem se s plným pochopením a podporou. 

Vždyť konec konců to tady všichni víme, že jsme si vycházeli vstříc i jaksi my bývalí 

zastupitelé, potom už jenom aktivisté, když jsme šli na úřad, tak nějakým způsobem vstříc se 

jistě vyjít dalo, a já si nemyslím, že by tomu bylo jinak. To je taková tradice dobrého chování 

a dobrých vztahů. Ale co jsem postrádal, to byla ta možnost, když dejme tomu, dejme tomu 

pan starosta byl zaneprázdněn, a to byl, protože měl různé aktivity ve vyšších zákonodárných 

sborech a nebyl tam, tak tam nebyl vlastně v tom místě politik k dispozici, který by občanovi 

napomohl, zodpověděl řadu věcí, vedl nějaká jednání, a to byla věc, která mně scházela. A já 

teď osobně jsem rád jako občan, řekněme aktivní, který často docházel na úřad s něčím, a 

chtěl bych se jenom zeptat paní kandidátky, jestli s tím počítá, a jestli tedy počítá v případě 

uvolněné funkce s tím, že ten čas tam trávený bude věnovat takhle ku prospěchu občanů, aby 

kvantitativně i kvalitativně zlepšila možnost kontaktu s úřadem. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Děkuji za dotaz. Určitě to byla motivace k tomu, 

proč jsme se dohodli v koalici na mém postavení uvolněné místostarostky, protože si 

myslíme, že skutečně občané by měli možnost přijít na úřad, aby tam byl někdo, kdo bude 

schopen s nimi jejich problémy probírat. Takže věřím tomu, že se nám to touto formou 

podaří, protože pokud samozřejmě ten čas na to nebudeme mít, budeme se věnovat spoustě 
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dalších jiných aktivit, tak by se nám toto nepodařilo. Takže proto, že předpokládám, že nová 

paní starostka bude mít i spoustu jednání třeba mimo úřad, budeme navzájem zastupitelné a 

chtěly bychom pokrýt veškerou dobu, kdy na tom úřadě by někdo měl být, aby ti občané, 

pokud tam někdo přijde, aby měl možnost tam vždycky jednu z nás určitě, ne-li obě tedy, 

potkat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Macháček druhé vystoupení.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Jenom takovou maličkost. Tady čtu ještě v programu: 

Jednat o zachování sportovních hřišť na Libuši a v Písnici. Vy máte dojem, že je ohrožené 

nějaké sportovní hřiště? Zachování sportovních hřišť na Libuši a v Písnici.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Díváte se na mě. Ten dotaz je na 

paní Turnovou.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Dotaz je na paní Turnovou samozřejmě. Jestli je nějaké 

ohrožené, nebo jak je to míněno.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Myslím, že to asi víme všichni, protože pokud vím, 

tak hřiště v Písnici má soukromého vlastníka, zrovna tak hřiště libušské má soukromého 

vlastníka. Tímto vyjádřením v našem bodu jsme dávali na vědomí to, že budeme dělat 

maximum pro to, aby ta hřiště skutečně zůstala zachovaná pro libušské i písnické lidi, aby je 

dál mohli využívat. Budeme se snažit udělat skutečně maximum, aby došlo k nějakému 

jednání s vlastníky a nějakým způsobem v tomto pokračovat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký další dotaz? Pan 

Řezanka. 

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Chtěl bych ocenit, že se kromě nákladů věnujete i 

příjmům. Mně se líbilo ve vašem programu, jak tam zmiňujete, že se zasadíte, aby velké 

úspěšné firmy vracely část zisků do komunity, tak jsem se jenom chtěl zeptat, jak toho chcete 

dosáhnout, případně v jaké výši se na to ty firmy mají připravit. Případně podotázku, co je 

kritérium velká úspěšná firma. Jestli to měříte ročním obratem, nebo ziskovostí.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: To že firmy budou přispívat, není jenom o tom, že 

budou přispívat finančně, ale doufáme, že tyto firmy by třeba opravdu napomohly i dalšímu 

rozvoji obce, třeba tím, že mohou, jednak tyto firmy samozřejmě mohou být osloveny s tím, 

že mohou nějakým způsobem přispívat různými dotacemi, byť třeba na školství, na konkrétní 
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aktivity. Rozhodně to není o tom, že tady budeme nastavovat, že firma má platit tolik, druhá 

firma má platit tolik, ale je to skutečně o tom, aby se s těmi firmami jednalo a aby ty firmy 

nějakým způsobem se spolupodílely třeba na chodu obce. Nemyslím teď finančně na chodu 

obce, ale aby skutečně třeba přispěly nějakými příspěvky na to, aby se to tady dalo nějakým 

způsobem vylepšit. A rozhodně to není o tom, že někdo bude stanovovat nějaké konkrétní 

částky, kolik ta firma má platit. Asi bych to v tu chvíli viděla na nějaké určité dobrovolnosti té 

firmy, ale myslím si, že se dají ty firmy nějakým způsobem motivovat k tomu, aby třeba i 

samy dobrovolně nějakým způsobem přispěly. Protože pokud jsem tady s některými 

podnikateli už třeba mluvila, nebo znám nějaké podnikatele, tak oni sami přišli s tím, že by 

byli ochotni té obci nějakým způsobem pomoct.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě někdo se hlásí? Pan 

Koubek.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji. Mě vaše poslední odpověď na otázku zaujala. Ale 

nepochopil jsem, omlouvám se, jestli to bylo mou nepozorností, když jste řekla, nemyslím 

jenom finanční příspěvky, ale myslím jiné příspěvky. Nevím, co si mám pod tím slovíčkem 

jiné příspěvky tedy představit.   

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Jiné příspěvky jsou třeba o tom, že mohou pomoci 

nějakou formou proto, aby se tady něco zlepšilo. Tzn., že ne že potřebujeme, že nám 

podnikatel odevzdá sto tisíc, abychom něco mohli vybudovat, ale myslím si, že jsou tady 

firmy, které třeba můžou přispět tím, že třeba vybudují do parku lavičky, udělají to třeba na 

vlastní náklady.  

 Zase říkám, budeme se bavit o tom, mluvila jsem tady s pár podnikateli, jsou to spíš 

samozřejmě podnikatelé z Písnice, oni by se rádi zapojili nějakým způsobem do dění v obci. 

Předpokládám, že takových firem tady bude povícero, které by byly ochotné třeba něco 

udělat, něco pomoct. Pomoct třeba při konání, tak jak tady zmiňovala naše nová paní 

starostka, že bychom chtěli dělat třeba nějaké trhy, nějaký jarmark, takže rozhodně tyto firmy 

by se třeba moly angažovat i v tomto nějakým způsobem, nějakou pomocí přispět.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký dotaz, prosím. Pan 

Řezanka třetí vystoupení.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Děkuji, že to počítáte. Ještě jenom jeden dotaz. Vy jste 

několikrát zmínila, že vám přijde územní rozhodnutí strašně zdlouhavé. Asi se neshodneme 

na tom, já si třeba nemyslím, že je tak zdlouhavé, ale to je možná věc názoru. Nicméně mě 

zaujalo, že ve volebním programu máte napsáno, že budete aktivně zasahovat do budování 

budoucí infrastruktury a výstavby, což mi tato vaše poznámka připomněla, že vlastně asi 

tímto směrem se taky budete snažit být aktivní, tak by mě zajímalo, jak to konkrétně chcete 

dosáhnout. 
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 Zastupitelka Kateřina Turnová: Jak toho chceme dosáhnout? Chceme toho 

dosáhnout tím, že se budeme aktivně účastnit veškerých tady společných jednání s našimi 

koaličními partnery. Budeme s nimi debatovat o tom, co by bylo vhodné. Budeme debatovat i 

s občany o tom, co oni by tady chtěli, protože víme, že se tady řešily nějaké problémy parků, 

dalších věcí, kdy občané moc vyslyšeni nebyli. Petice se různé moc tady neřešily, takže 

takovým způsobem asi bychom chtěli zasahovat.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Jestli můžu doplnění, já jsem z toho spíš chápal, že tím 

myslíte spíš stavbu, diskuzi s developery apod. Nejenom třeba parky. Tak jestli i toto jste 

mínili.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Určitě jsme i toto mínili.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: A to by mě právě zajímalo, jak se s těmi developery 

chcete bavit, když pak musíte respektovat územní plán a takové určité další stupně, které 

probíhají, tak jestli máte nějaké nápady, jak se do toho pustit. To mě zajímalo.  

 

 Zastupitelka Kateřina Turnová: Teď nevím, jaké máte konkrétně na mysli stavby. 

Jestli to jsou jenom developerské stavby, nebo jiné stavby. Rozhodně chceme zasahovat do 

toho, že se tady nebudou dělat projekty třeba ze strany obce navrhované s náklady, které si 

myslím, že jsou naprosto zbytečné a dají se ty náklady rozhodně snížit. Tam určitě v tomto 

bychom chtěli nějakým způsobem zasahovat. A zase v tuto chvíli, ptáte se mě na věci, které 

jsem řekla naprosto na rovinu, že jsem tady absolutně nová a rozhodně toto jsou otázky, které 

vám zodpovím v okamžiku, kdy budeme nějakým způsobem tady moci jednat, budeme se 

moci bavit tady s našimi koaličními partnery, a myslím si, že za nějakou dobu vám budu moci 

říct konkrétně třeba, o co jsme se zasloužili. Jsou tady projekty, s kterými úplně nesouhlasím, 

úplně konkrétně třeba když řeknu rybník Obecňák, projekt, který tam je, nepřijde mi úplně, 

tak jak asi by si to místní občané mnozí představovali, tak že myslím si, že by se tam mohlo 

něco třeba změnit v tomto ohledu.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Děkuji. Říkám, jenom vždycky potřebuji vysvětlit tu 

myšlenku, co za tím bylo, takže děkuji zatím.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký dotaz, prosím? Pan 

Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Chtěl bych, vážené kolegyně, vážení kolegové, zase 

s ohledem zejména na naše občany, vás požádat, abychom prostě postoupili někam a 
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neporušili tu zásadu vlastně, kterou jsme se prezentovali, že nebudeme pokud možno jednání 

protahovat do pozdních nočních hodin. Jsou to jednání důležitá, já vím, ale proto vás jenom 

prosím, aby dotazy, které jsou předčasné, nebo zbytečné, jste nepokládali, právě s ohledem na 

naše publikum a na naše občany, a konec konců i na nás všechny. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za reakci. Ještě tedy 

vyzvu znovu k dotazům, kdo chce ještě položit nějaký dotaz? Nikoho nevidím. V tom případě 

bych požádala volební komisi, paní předsedkyni volební komise, aby se chopila slova, 

vysvětlila systém volby a vyzvala jednotlivé zastupitele k volbě.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Chci říct, že tam je jeden kandidát, Katka 

Turnová. Bude se hlasovat tak, že si tady každý vyzvedne hlasovací lístek, zakroužkuje, buď 

dá hlas tím, že zakroužkuje jméno, anebo nedá hlas, nezakroužkuje jméno. Tím zůstane 

hlasovací lístek platný. Jestli si tam doplníte jméno, nebo škrtnete jméno, stává se neplatným. 

Děkuji. Zase bych poprosila, jestli by to mohlo jít jako před tím. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Oznámila bych výsledky. Vydali jsme 17 

obálek, dostali jsme 17 obálek, 15 hlasů bylo platných, z těchto 15 hlasů 9 hlasů bylo pro 

Kateřinu Turnovou, takže byla zvolena většinou. (Potlesk.) 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji předsedkyni volební 

komise. Gratuluji paní místostarostce Kateřině Turnové, a přikročíme tedy k dalšímu bodu 

programu, a tím bude volba místostarostů. Bude to postupně rozděleno do tří bodů, tzn., vždy 

bude navržen jeden kandidát, ten se představí, budou možné dotazy, a následně proběhne 

volba. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o tým, který bude spolupracovat se mnou a s Kateřinou 

Turnovou, tak si dovolím udělat první návrh. Hned poté bych vyzvala vás ostatní zastupitele, 

abyste navrhli případně další kandidáty. Já bych ráda navrhla paní Evu Radovou jako 

neuvolněnou místostarostku. Neřekla jsem, že to jsou neuvolnění místostarostové, takže 

neuvolněnou místostarostku. Děkuji. Ano.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Paní starostko, vy jste neuvedla, jak to bude s těmi 

odměnami. Neodpověděla jste mi na moji otázku.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ono je to na programu potom 

v dalším bodě. Já vím, že to s tím programem bylo trošku zmatečné. Tam je bod Stanovení 

výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva. To budou právě mj. i ti místostarostové. 

Pane Loukoto, můžeme se k tomu vyjádřit, máme to připravené, ale opravdu to tam potom je 

ke schválení, budete to ještě schvalovat. Pan Koubek.  
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 Zastupitel Tomáš Loukota: Ono je to takto docela zmatené a souvisí to spolu 

samozřejmě ty volby a výše odměn. A ten program, vy jste nám ho nedali dopředu vědět, tak 

já teď vlastně nevím, jaký program je. Proto se ptám možná zbytečně. Kdybyste nám ho dali 

vědět dopředu.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: To je otázka na toho, kdo 

schvaloval program. Pane Koubku, prosím.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji. Musím říci, měli jsme včera koordinační schůzku, 

kde jsem myslel, že právě probereme, jak bude průběh zastupitelstva. Byli jsme hotoví velice 

rychle, vůbec nechápu, proč když jste toto měli připravené, proč jste to nedali, mohli jsme to 

mít všichni teď před očima a nemuseli jsme se zdržovat. Ale tak já nerozumím tomu, proč 

nechcete odpovědět na jasnou otázku pana kolegy zastupitele, jak to tedy bude s odměnami. 

Říkáte, my vám to můžeme říci, ale neřekneme vám to. Tak proč to neřeknete?  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Já na to klidně odpovím, pane 

Koubku. Ta schůzka včera byla svolaná kvůli volebnímu řádu. Takto jste to koncipoval, 

nikoli k průběhu zastupitelstva, to bych chtěla zdůraznit.  

 A nyní k vašemu dotazu, ke stanovení výše odměn. Dostaneme se k tomu sice potom 

později, ale dobře. Máme připraveno tedy usnesení, kde budou formulovány všechny výše 

odměn. Pro neuvolněné místostarosty navrhujeme 50% výši odměn, tzn., tak jak to bylo 

dosud, s tím že ona vlastně podle zákona by tam měla být nastolena konkrétní částka. Tam 

leží, to jsem viděla, že asi úřad připravil tabulku, která se váže k příslušnému nařízení vlády, a 

ta výše pro místostarosty činí 19 545 korun. Jestli takto stačí odpověď. Děkuji.  

 Vrátím se tedy k průběhu bodu. Máme v tuto chvíli jednoho nominanta. Máte nějaký 

další návrh? Prosím, pan Macháček.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Paní starostko, já jsem tedy měl dojem, že volební řád 

mluví o tom, že nyní volíme tři neuvolněné, takže by se mohli zvoliti najednou. 

 

 Zastupitelka Eva Radová: Omlouvám se, vezmu si slovo, upravím to, protože jsme 

to změnili, tak volíme jednočlennou volbu místostarosty, to jsme doplňovali do programu. 

Protože to není vícečlenný orgán. Pokud volíme do funkce místostarosty, není to vícečlenný 

orgán, není to volba rady jako takové. Na tom jsme se, myslím, shodli. To byla změna, která 

proběhla na začátku.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Já to blbě pochopil. Dobře.  
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 Zastupitelka Eva Radová: Klidně můžeme volit najednou, já jsem pro, pokud se na 

tom shodneme.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Tento požadavek zazněl z vaší strany, že chcete, aby to byla 

jednočlenná volba, aby byl každý volen sám. Takže chápu, když to byl váš požadavek a my 

jsme vám vstřícně vyšli vstříc, tak nemá smysl teď něco revokovat. Pokračujte v tom a 

nemusíme se zdržovat. Pojďme k tomu přistoupit dál.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Ještě si vezmu slovo. Doplním to. To nebyl požadavek, to 

jsme si možná nerozuměli. Já jsem to chtěla vyjasnit, protože mně nebylo jasné z volebního 

řádu, jak se volí místostarostové, jestli, protože tam se mluvilo jenom o vícečlenném orgánu. 

Mně bylo jedno, do kterého ustanovení se to přidá, jestli do § 6 nebo § 7, ale chtěla jsem 

vědět, jaký je postup. Vlastně si myslím, že je to úplně věc toho, jak se tady teď dohodneme.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře. Navrhla bych, abychom 

volili všechny tři místostarosty najednou, abychom ušetřili trochu času, jestli s tím souhlasíte. 

Ale dala bych před tím o tom hlasovat, aby potom nedošlo k nějakým problémům. Prosím 

zastupitele, kdo souhlasí s tím, že budeme volit všechny tři místostarosty najednou.  

 Kdo je pro? 13 Kdo je proti? 1 Kdo se zdržel? 3. Děkuji.  

 V tom případě se vracím k úvodu tohoto bodu. Navrhla bych tedy všechny tři 

místostarosty do rady najednou, a těmi jmény jsou: Paní Radová, paní Tůmová a pan 

Melichar. Prosím ostatní zastupitele, aby navrhli případně další kandidáty, pakliže nějaké 

mají.  

 Nikoho nevidím. V tom případě bych poprosila jednotlivé místostarosty, aby se 

vyjádřili k tomu, zda přijímají nominaci, a aby se představili. Začneme paní Radovou.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Nominaci přijímám. Představím se jenom krátce, protože 

už jsem tady s vámi seděla s většinou dvě volební období, s některými jedno. Jsem advokát, 

vystudovala jsem práva, ekonomii, v podstatě bych se ráda soustředila, pokud budu zvolena 

jako místostarostka, na oblast majetku, správy majetku. Myslím si, že to je agenda, která je mi 

blízká pracovně. Jde o smluvní dokumentaci. Jde vlastně o sledování nároků, které se 

promlčují, o uplatňování nároků včas, případně uplatňování soudních sporů, kontrolu smluv. 

Myslím si, že to je věc, kterou vlastně řeším každodenně nebo velmi často ve svém civilním 

povolání, takže budu ráda, když se to využije v rámci práce pro radnici.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Paní Tůmová.  
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 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za nominaci, přijímám ji. Já jsem si připravila 

krátké představení, dovolím si ho tady přednést. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení 

přítomní občané naší městské části, dovolte, abych se vám představila jako kandidátka na 

místostarostku. Jmenuji se Pavla Tůmová, jsem absolventkou přírodovědecké fakulty UK 

v oboru biologie odborná. Doktorské studium tamtéž jsem absolvovala v oboru parazitologie, 

pracuji v tomto oboru na první lékařské fakultě jako pedagožka a vědecká pracovnice. Je mi 

48 let, z nichž 30 let žiji v Praze, z toho 12 let v Praze – Libuši. Od roku 2014 jsem 

zastupitelkou MČ Praha – Libuš.  

 Praha – Libuš je dlouhodobě vnímaná jako jedna z nejzelenějších pražských částí. 

Ano, právě blízkost přírody bylo to, co nás s rodinou sem před lety nalákalo. Ale naše 

městská část v tomto nesmí usnout na vavřínech. Klimatická změna nás staví před nový druh 

problémů, zeleň ve městě nemá jen estetickou a rekreační funkci, ale přispívá mj. 

k ochlazování města, zadržení vláhy v půdě. Covidové roky ukázaly, jak podstatnou hodnotu 

znamená zeleň v nejbližším okolí pro kvalitu našich životů. Jako bioložka se budu snažit, aby 

péče o naše životní prostředí byla jednou z priorit nové koalice. Do toho patří také tvorba 

nových zelených ploch, o které dlouhodobě usilujeme, dosud z opozičních lavic, například o 

park Na jezerách. Co se týká údržby současné zeleně, musíme najít vyvážený kompromis při 

snaze o esteticky kvalitní, ekologicky citlivou a ekonomicky výhodnou údržbu zelených 

ploch. Výzvou jsou samozřejmě sídlištní prostředí s možností adopce části veřejného 

prostranství místními obyvateli pro péči o zeleň, podpora efektivního odpadového 

hospodářství s navýšením svozu pro tříděný odpad atd.  

 Důležitým tématem jsou energetické úspory nejen v obecních nemovitostech, zvlášť 

v souvislosti s nynější energetickou krizí, vyvolanou ruskou agresí na Ukrajině.  

 Libuš a Písnice se nám nyní se stavbou metra D budou doslova měnit pod rukama. Je 

proto potřeba trvat na ochraně místních hodnot, mezi které příroda patří. Je nutné prosazovat 

rozvoj potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při nové výstavbě a formou 

transparentního systému do ní zapojit příspěvky investorů. Tím myslím zmíněné schválené 

diskutované kontribuce. Architektonické soutěže by měly být běžným přístupem v případě 

realizací velkých projektů samosprávy i v případě významných investic developerů. Je 

nezbytná samozřejmě participace občanů při velkých záměrech městské části, protože nová 

výstavba nesmí být v konfliktu se zájmy stávajících obyvatel, a i jim by měla přinést novou 

kvalitu veřejného prostoru a služeb.  

 Toto vidím jako hlavní principy a témata mého případného působení jako 

místostarostka, pokud mi tedy, kolegové a kolegyně, vyslovíte důvěru, budu s pokorou a 

v rámci mých osobních a profesních možností pro naši městskou část ráda pracovat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím pana Melichara.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem 

k tomu, že se známe, myslím si, již docela dlouhou dobu, tak se omezím pouze na stručné 

curriculum vitae své životní. Asi je obecně známo, že ještě pracuji jako strojvedoucí kromě 

dalších podružných funkcí v Dopravním podniku hl. m. Prahy, že coby svůj zájem a hobby 
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kromě politické činnosti se věnuji zejména popularizaci místní historie, a že tady mám, tuším, 

sedmnáctiletou zkušenost, kdyžtak kolega Pavel ať mě opraví, kdysi členství tady 

v zastupitelském sboru od sametové revoluce do roku 2006, a kromě toho jsem se snažil jaksi 

trochu stínově být aktivní, byl jsem členem různých odborných komisí. Rád bych v tom 

pokračoval, vidím to jako součást svého určitého portfolia, které mohu nabídnout.  

 Největší zkušenost v současné době živou mám z komise životního prostředí a místní 

agendy, takže samozřejmě v tomto směru. Rád bych tady působil tak, jak se snažím, i 

publikačně a různými veřejnými akcemi po dlouhou dobu se zaměřit na zvýšení kulturního a 

kulturně historického povědomí, lokální hrdosti obyvatel naší obce či našich obcí, když to tak 

řeknu. Můžu nabídnout i zintenzivnění svých aktivit, které jsem měl s ohledem právě na 

návaznost té činnosti, té komise životního prostředí, na čistotu v obci, na dejme tomu 

problematiku přesahu větví a tak. Toto všechno samozřejmě za toho základního předpokladu, 

že nominaci přijímám.  

 Nominaci tedy přijímám a toto portfolio, o kterém jsem mluvil, hodlám naplnit 

s maximální snahou. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za představení všem 

kandidátům a za vyjádření toho, že přijímají nominaci. Nyní bych zase požádala občany jako 

první, pokud chtějí vznést na kandidáty nějaký dotaz. Vidím pana Němce.  

 

 Pan Ondřej Němec: Novinář a občan staré Písnice. Já bych se rád zeptal vzhledem 

k tomu, jak zvídavě se nová opozice ptá na to, jak vést naši městskou část lépe, což oceňuji, 

že se začali zajímat, tak bych se chtěl zeptat, jestli nové vedení naší městské části přece jenom 

trochu ubere na politikaření a bude se snažit zefektivnit politiku, a poddotaz je, jestli na rozdíl 

od pana bývalého starosty Koubka, který oklešťoval možnost vystupování občanů a 

zasahování do zastupitelstev, v tomto bude nějaká změna. Jestli naopak budete chtít dát 

občanům prostor. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Můžu se, prosím zeptat, je to 

dotaz na všechny tři kandidáty, nebo na někoho konkrétního? Děkuji.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Pokud mám odpovídat za sebe, tak i tím, že jsem 

předeslala, že to je agenda, která by mi měla připadnout na starost, agenda mně blízká 

pracovně, tak já se budu určitě soustředit pouze na to, abych překontrolovala, co musím, 

upravila, co musím, a aby to vedlo k nějakému kýženému výsledku, což bude zřejmě pokud 

možno nějaký přínos v podobě efektivnějšího hospodaření, zlepšení příjmové situace, třeba i 

pokud se podaří zkvalitnění těch smluv, lepší vymáhání nároků, které existují. Pokud tedy 

odpovídám na první otázku, tak takto.  

 Co se týče občanů, my jsme v rámci projednávání jednacího řádu podpořili, aby tam 

zůstala tři vystoupení, a rozhodně nejsem pro, aby se občané omezovali, pokud to vysloveně 

nevede k narušení průběhu zastupitelstva.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Tůmová.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já bych ještě doplnila, že jsme v minulém období jako 

opoziční zastupitelé navrhli, aby byly pořizovány online přenosy z jednání zastupitelstva, 

takže jak toto ještě zefektivnit, můžeme třeba zkontrolovat, že probíhá online přenos z té 

pravé místnosti. Bohužel třeba dnešní ustavující jednání zastupitelstva je přenášeno z č. p. 1, a 

taktéž občané z jiných městských částí mi tady píšou, proč to nikde nemohou najít a nevidí 

ustavující jednání zastupitelstva. My určitě budeme dbát na to, aby občané tady měli možnost 

vystoupit, aby mohli sledovat naši práci, plánujeme pravidelná setkání s nimi, a jak jsem 

říkala ve své úvodní řeči, i nad konkrétními projekty, které městská část bude schvalovat a 

projednávat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Melichar, prosím.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Navážu na paní předřečnici a chtěl bych vám 

prozradit, že to bylo předmětem jednání našich politických formací. Naprosto jsme se tady 

shodli ve všem na maximální otevřenosti směrem k občanům. Pokud si někteří vzpomínají, 

byl z různých důvodů v minulosti dočasně předestírán návrh na jisté omezení toho 

vystupování. Já jsem byl velice aktivně proti, takže mi věřte, že naprosto upřímně říkám, budu 

se maximálně snažit já za sebe, pokud budu zvolen, a troufám si říct vzhledem k rozhovorům, 

o nichž jsem mluvil, že naprosto kompletní složení, tak jak o něm bylo mluveno a je 

navrhováno, budeme pro maximální vstřícnost, umožnění vystupování občanů a budeme 

maximálně zohledňovat jejich přání a podněty. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Pan Novotný.  

 

 Pan Novotný: Dobrý večer, občan staré Písnice. Mám jenom dotaz, vzhledem k tomu, 

že jsem mohl jako občan aktivista, potom jako v opozičních řadách tenkrát trošku nahlédnout 

i do finanční situace obce, která vždycky jeden čas shromažďovala až sto milionů korun na 

účtech, jestli plánujete nějaký větší audit po těch 12 letech tady vlády jednoho muže, protože 

je potřeba vždycky zprůhlednit. Jenom to, co jsem mohl vidět, a viděl jsem promile, tak si 

myslím, že toto je kritická věc, abyste na začátku věděli, co tady od bývalých kolegů a od 

pana Koubka přejímáte. Aby ty věci byly průhledné. Dotaz je, možná asi na Evu, jestli se 

plánuje větší audit nezávislý hospodaření naší městské části. A i právní audit roky zpátky, 

protože 12 let je 12 let. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Asi úplně jednoznačně to teď nedokážu říct, protože 

v tom taky nejsem zorientovaná. Určitě si tu agendu budu chtít převzít. Nevím, jestli to budu 

brát roky zpátky, ale asi se podívám podle doby promlčení na to, co je tam zpětně. Určitě si 
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překontroluji zveřejňování smluv, jak v registru, tak v jiných evidencích. Určitě se podívám 

na spoustu dalších věcí. Myslím, že nás budou trápit možná i energie, na to bude taky potřeba 

se podívat, zjistit, co máme vlastně nasmlouváno, ale v tuto chvíli to nevím, takže to nemůžu 

úplně ani potvrdit, ani vyloučit. Nejdřív si v tom potřebuji udělat pořádek sama, a myslím si, 

že právně část toho zvládnu i v té neuvolněné funkci.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Ještě nějaký občan? 

Nikoho nevidím, tak prosím zastupitele. Pan Loukota.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Mám dotaz na kandidátku na místostarostku paní 

Radovou a navážu na to, co jste říkala, protože ve vašem volebním programu je, že 

přesoutěžíte nevýhodné smlouvy uzavřené městskou částí. Vy vlastně předjímáte, že ty 

smlouvy jsou nevýhodné. Předpokládám, že mi řeknete, které to jsou.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já to nevím. Jenom říkám, že pokud takové budou, 

budeme se snažit je nějakým způsobem přesoutěžit. Musím se opravdu v té agendě 

zorientovat, myslím si, že bude prostor i u řady nájemních smluv, které jsme měli možnost 

třeba ověřovat s kontrolním výborem, nevím, jestli se úplně uplatňovala inflační doložka. Teď 

to bude asi zajímavé s inflací, která běží. Nevím, jestli všechny ceny jsou úplně tržní, toho 

nájemného, jestli je prostor pro nějaké další jednání, nebo jiné nájemce. Ale rozhodně i ten 

termín přesoutěžíme. To nemusí být vždycky veřejná soutěž. A vlastně konkrétně mám jeden 

příklad pro vás. Tři právníci, kteří nám tady poskytují právní služby, z toho SVD Duda, bez 

toho, aby šlo o advokáta, aby měl odpovídající pojištění. To mě určitě bude zajímat. Už jsme 

se o to nějakým způsobem zajímali, a asi budu chtít, aby ty právní služby poskytoval ideálně 

jeden subjekt nějakým způsobem konzistentně, aby byl pojištěný na odpovídající sumu, aby 

to bylo ideálně za paušál v nějakém rozsahu hodinovém. Tam bych měla takovou představu.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Nějaký další dotaz, prosím? Pan 

Koubek.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Ještě se přidržím tématu. Naše radnice pod mým vedením od 

roku 2011 zveřejňuje všechny smlouvy na webu, což byl určitě nepopiratelný krok vůči 

transparentnosti, vůči otevřenosti, vůči občanům, a právě jsem si také přečetl, co měli Patrioti 

ve svém volebním programu, a to je, že vypovědět a dále již neuzavírat pro obec nevýhodné 

smlouvy. Tak vzhledem k tomu, že tyto smlouvy máme opravdu zveřejněné od roku 2011 na 

webu, tak bych se chtěl zeptat přímo pana Melichara, které smlouvy má tedy na mysli, 

protože určitě nemůžete říci: Nevíme, neviděli jsme je, což chápu, když to tady říkala paní 

zvolená místostarostka, že nebyla v těch objektech, to chápu, potřebujete se zorientovat, tomu 

rozumím. Ty smlouvy na webu jsou, takže bych očekával, že dostanu konkrétní odpověď, 

které z těch smluv se nám, ať už, řekněme, nedopatřením, omylem, úmyslně cokoli, těch 
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možností je hodně. Teď nikoho z ničeho neobviňuji, ale které považujete za nevýhodné a 

chcete je vypovědět.  

  

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Odpovím vám, pane starosto. On ten dotaz mě 

malinko udivil, protože víte, že zrovna toto není problematika, které se věnuji prioritně. Je to 

kolegyně. Ale já vám odpovím svůj názor soukromý, na které bych se zaměřil, kdybych se 

tímto zabýval, jestli dovolíte. Já bych se samozřejmě zabýval dejme tomu nájmem budovy, ve 

které je Bikeclinic. Víte konec konců, není to nic novodobého, že se mi to řešení tam nelíbilo, 

a nelíbilo se mi zejména proto, jak konec konců jsme o tom i osobně mluvili, takže já to řeknu 

spíše pro ostatní, pro vás to jistě není žádným překvapením. Zejména proto, že ani anketa, 

kterou jste dělal před časem v Písnici, nedala možnost občanům se vyslovit pro třetí návrh, 

který jsem se tehdy snažil prosadit v rámci časopisu, a byl znám, ovšem v té anketě nebyl, a to 

sice že se dávala možnost pouze samoobsluha, a uváděly se tam z vaší strany mnohé námitky, 

proč by to asi nebylo ideální, a uváděla se tam tedy možnost současná Bikeclinic, který mně 

osobně, doplním tady paní první místostarostku, která mně osobně se líbí a nemám s tím 

osobně žádný problém, kromě toho hlavního, že se tam poskytl soukromé osobě obecní objekt 

na strategickém místě a podle mě ne za takových podmínek, to je moje osobní podezření, 

které jste mohl docílit.  

 Já to nevím. Této oblasti se nevěnuji, nemám to v plánu upřímně řečeno, a vy to víte 

konec konců, přestože se mě na to ptáte, tak já vám odpovídám sám za sebe. Kdybych se tím 

zabýval, tak bych se na to zaměřil ne proto, že bych měl něco proti panu Kašemu, nebo 

Bikeclinic. Chraň bůh. Vůbec ne. Ale proto, že Písnici schází celá řada věcí, a jak jsem tehdy 

nabízel, mě velice udivuje, konec konců tehdy jste vystoupili proti, třeba i pan kolega 

Loukota, že je to nereálné. Já si myslím, že nic není nereálné. V politice musíte mít vizi, a pak 

se buď seženou prostředky, a ta vize se naplní, anebo ne.  

 To je věc jiná. A sice ta, že jsem navrhoval alespoň vážně se bavit veřejně, nebo 

případně připravit nějaké právní kroky k tomu, aby se takový objekt na veřejném místě 

vlastně podrobil rekonstrukci. V té rekonstruované podobě dejme tomu zvednou o patro, aby 

mohl pokrýt i obecní sál, který mně osobně se pro Písnici zdá velice tristní, že tam od prodeje 

restaurace U Vokouna není, byť samozřejmě Písnice jako každá vesnice ho měla stovky let 

k dispozici, když bylo potřeba udělat tancovačku nebo se sejít občané, tak tam byl, a najednou 

není. A nám to nevadí. A vám to nevadilo, pane starosto? Nevadilo pravděpodobně, protože 

jste řešení pro Písnici nenavrhoval. Tak to je například ta věc, která by mě zajímala, na kterou 

bych se zaměřil. Proč třeba vy osobně jste nepropagoval tuto možnost, která byla navržena, 

aby se využil obecní objekt, který jste ponechal za možná příznivý, to je můj názor, nejsem 

odborník, nájem, a nenaplnil základní požadavky obce na obecní sál a na další přidružené 

prostory.  

 Ale myslím si, že bychom se dostali zase nad rámec debaty. Já jsem vám odpověděl 

soukromý názor na to, co jste se mě zeptal, přestože víte, že jsem ani o tom ve svém portfoliu 

nemluvil a nemíním se zaměřovat na tuto oblast. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Technická.  
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 Zastupitel Jiří Koubek: Jenom chci poděkovat panu Melicharovi, že ačkoli vím, že 

to není vaše doména, kterou se zbýváte, že jste odpověděl takto velice podrobně. Toho si 

opravdu, pane Melichare, vážím. Jenom na vysvětlenou, vyšel jsem z toho, že vlastně teď na 

ty tři neuvolněné místostarosty jste jediný, kdo vlastně reprezentuje program Patriotů. Proto 

jsem se vás na to zeptal. Vy už jste třeba měli domluveno, máte koaliční smlouvu, kterou 

byste zveřejnili, tak pak by bylo jasné, že už je to nějaké společné. Takhle musíme trošku 

domýšlet, co je, proto jsem se vás ptal na váš program, a ještě jednou děkuji za to, že i když to 

není vaše doména, že jste takhle podrobně odpověděl. Děkuji. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Melichare.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Prosím o technickou. Na vysvětlenou vám publiku 

chci dodat, že ty události v poslední době gradovaly velice rychle. Víte, že jsme spolu mluvili 

nedávno, je to naše definitivní domluva, jsou to události poslední doby, a ten časový tlak a ty 

časové možnosti možná zapříčinily, že ještě nebylo všechno komunikováno veřejně. Je to o 

tom, není to o žádné špatné vůli nebo tak. Je to prostě časovým tlakem.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím, další dotaz na kandidáty 

pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Děkuji. Měl bych na pana Melichara. Pane Melichare, já 

bych se chtěl zeptat na vaši vizi, co se týče vodních ploch. Vy jste zmínil, že se budete 

zabývat životním prostředím, tak mě by zajímaly vlastně vaše vize, co se týče vodních ploch 

na území městské části, hlavně Písnice, když to řeknu, jak je zrevitalizovat, jak vidíte jejich 

stav a případně jestli už máte nějaké nápady, kde se poptat o ty peníze, protože podle mě to 

bude velký objem peněz. Ještě bych měl pak dva dotazy.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Slyšíme se. Děkuji. V případě Písnice samozřejmě 

plánovaná revitalizace rybníku Obecňák je plně oprávněná, my to podporujeme. Tam je 

jenom otázka konkrétního provedení, tam je potřeba prostudovat řadu materiálů, které jsem 

k dispozici neměl, to víte. Ale nevím, zda ta částka, tam bylo 28 milionů, zda je ideální, 

nicméně každopádně z revitalizace rybníku Obecňák, stejně jako všech ostatních ploch, 

kterých se to může týkat v budoucnu, může počítat plně s mojí podporou, protože ponechat si 

takové bohatství, jako jsou vodní plochy, ať se jedná o cokoli, ať se jedná o kteroukoli nádrž 

tady, si ji může pojmenovat ladem nebo ve špatném stavu, je přesně to, co já bych nechtěl, to 

mně věřte. Asi tak. Děkuji.  
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 Zastupitel Radek Řezanka: Jestli můžu, dopoložil bych dvě otázky. První z nich je 

dopravní situace, o které jsme se hodně bavili, a jak konkrétně vy byste navrhovali ji zklidnit, 

jaká udělat opatření.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Já jsem se už trošku pousmíval tehdy, když jsem 

reagoval po vystoupení pana starosty bývalého na obchvatovou situaci. Já si myslím, že je 

tady jistá rezerva, zintenzivnit jednání s okolními městskými částmi. Víte dobře, že jsem 

prosazoval vždycky ze své slabé pozice tehdy jednání s městskou částí Praha – Kunratice o 

nejrůznějších tématech, ať je to téma, které se bohužel za uplynulých 30 let nepodařilo zlepšit, 

a to je odtok vody podle Dobronické ulice, kde původně byly přirozené škarpy, když to tak 

řeknu, odvodňovací podle vozovky, ovšem každá z těch následujících staveb, které jsou na 

území našeho souseda, tedy MČ Kunratice, vlastně ten odtok znehodnotila a dochází tam 

k situacím, kterým bychom rádi předešli. Tomu hromadění vody, vsakování, průtoku vody 

někam atd. To uvádím pouze jako příklad, že bych za sebe chtěl přislíbit zintenzivnění 

jednání s městskými částmi v našem sousedství a k dostání této problematiky více na výsluní, 

například i provázání s komisemi výstavby, ať jsou to třeba Kunratice, nebo samotná Praha 

12, anebo třeba Břežany. Vidím tady jisté rezervy.  

 Vím, že jsme se o tom mockrát bavili, ať to byla souvislost třeba s vozovkou z Písnice 

do Hodkovic, ať to bylo v řadě jiných konkrétních věcí, ale já prostě mám ten dojem a je to 

můj názor, že jednání s těmi sousedními městskými částmi lze zintenzivnit a že se lze domoci, 

jsem mírný optimista, nějakého pozitivního posunu. Děkuji.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Jestli tedy ještě můžu poslední otázečku. Já jsem si 

přečetl ve vašem programu, že jste tam zmínil, že chcete zlepšit spokojený život místních 

občanů. To se mi líbí. Jenom se chci zeptat, na co se můžeme těšit.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Můžu se vás zeptat, pane kolego, vy to snad nechcete?  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Já to právě chci, ale mám velká očekávání, tak bych 

chtěl slyšet, čeho se dočkáme.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Jsem rád, že je tady bod, na kterém se všichni 

shodneme, a myslím si, že pokud se na sebe všichni můžeme usmát a říci, že naším cílem je 

zlepšit spokojený život našich občanů, tak že jsme na správném místě, a že jaksi spolupráce 

může úspěšně pokračovat.  

 Víte, milé kolegyně i kolegové, ona tady byla v minulosti neradostná situace, že 

volební výsledky jsou takové, že některá část zastupitelstva jaksi je majoritní, jiná minoritní, 

málo kdy to zůstane otevřené. Tu dobu jsem také zažil, že to bylo vlastně hlasování od 

hlasování jinak. Tady ta situace byla stabilní, vlastně nyní se to, když to řeknu lidově, jakoby 

trochu otočilo nějak, rozumíte mi?  
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 A já bych vás chtěl ze srdce poprosit o jednu věc, protože jsem to v minulosti všechno 

zažil, a prostě demokracie, a to je respektování výsledku voleb v tom, že nikdo si nemůže 

myslet, ani já jsem to nemyslel kdysi a stalo se mi to všechno, že prostě je to výsada jakéhosi 

feudálního věčného zařazení. Prostě někdy se stane, že tak jsou rozdány karty, víte, ocitnete 

se v majoritě a máte lepší pozici a lepší možnost se uplatňovat, a někdy v té minoritě. Já bych 

se velmi přimlouval, a víte, že jsem se o to snažil i jako v minulosti. Pokud to bude možné, 

doopravdy pojďme spolupracovat a mějme tu vizi, že všichni chceme zlepšit spokojený život 

našich občanů. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Vidím pana Koubka a paní 

Černou, ale byli jste skoro stejně, a ještě pan Korbel. Paní Černá, pan Koubek, pan Korbel.  

 

 Zastupitelka Kateřina Černá: Měla bych otázku na paní Tůmovou. Předchozí 

vedení tady, myslím si, poměrně úspěšně a mile spolupracovalo s kunratickou farností, tak 

jsem se vás chtěla zeptat, jestli plánujete pokračovat v této spolupráci.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za hezký dotaz. Určitě. Já jsem osobně dar 

kunratické farnosti podpořila na obnovu historické památky. Kunratická farnost je farnost, 

kam Libuš spadá. Osobně ještě vím, že mnoho lidí z Libuše i z Písnice dojíždí také na 

lhoteckou farnost, nebo do Modřan, takže já jako velmi podporuji to, abychom se zajímali o 

to, jak církevní společenství, která „obsluhují“ nebo nabízejí služby našim občanům, tak jaké 

mají potřeby a jak jim také můžeme pomoci, protože oni zase pomáhají našim občanům.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Koubek byl, myslím, další 

v pořadí.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji za možnost vystoupit a zeptat se na následující 

otázku, kterou bych směřoval na paní kandidátku Tůmovou. Vystavíme stopku reklamnímu 

smogu. Já nevím, co si mám pod tím představit, když každé volby nejvíce billboardů, nejvíce 

plotů máte vy. Nerozumím tomu, nejde mi to nějak do sebe. Řekl bych, že byly vkusné, to 

všechna čest, tak bych řekl, že toto je také reklamní smog, a tak když píšete: Vystavíme 

stopku reklamnímu smogu, tak nerozumím tomu, proč tedy před každými volbami, a to už 

jsou třetí volby, vás vidím na kdejakém plotu. Tak to mi nějak nejde do sebe.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za dotaz. My využíváme předvolební reklamu 

různými způsoby, tak jak je to po celé Praze obvyklé. Je to záležitost těsně před volbami, 14 

dní – týden před volbami. Snažíme se, aby naše předvolební reklama byla estetická, aby 

komunikovala s občany, takže děkuji, že na vás pozitivně zapůsobila, to mě těší.  

 Reklamní smog je něco, co je velké téma nejenom v Praze, ale v celé republice, a týká 

se především toho, že reklama je někde umisťována nelegálně, což to není případ našich 
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předvolebních bannerů nebo billboardů. I v naší městské části bylo několik nelegálních 

billboardů a taktéž bannerů. Já osobně jsem zjistila, že třeba na objektu plotu kolem vodárny, 

která patří Pražským vodovodům a kanalizacím, ten plot také, tak bylo v jeden moment 16 

různých bannerů vedle sebe. Je to vlastně na kruháku se Zeměkoulí. Aniž by majitel toho 

plotu o tom věděl a dal souhlas. Čili to je něco, co naši městskou část hyzdí. Pokud je tady náš 

veřejný prostor zanesen nelegální reklamou. To je i určité téma, kterému bych se osobně ráda 

věnovala, podívat se, které reklamní nosiče y bylo možné, nebo které jsou legálně, které jsou 

nelegálně umístěny, zda se to podaří nějak rozklíčovat, upozornit třeba majitele, aby tu 

nelegální reklamu odstranili.  

 Vím, že hlavní město Praha v tom přijalo závaznou vyhlášku, která se týká ale 

památkové rezervace, centra Prahy. Myslím, že jste zrovna byl i zastupitelem hl. m. Prahy 

v té době, ale bohužel ta nezasahuje do okrajových částí Prahy. Čili jde o to podívat se, zda 

náš veřejný prostor není zbytečně zamořen něčím, co už dávno nefunguje, visí tam roky a 

ještě to je nelegální. 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Měl bych dvě poznámky, resp. z toho bude jedna otázka. 

Když napíšete stopku reklamnímu smogu, tak to bych vnímal, že stopka je stopka. To má 

prostě zastavit, něco má skončit. Někam jedu, mám tam stopku, tak zastavím, nezpomalím. 

Stopka podle mě je, že když napíšete stopku reklamnímu smogu, tak bych řekl, že se to tedy 

musí vztahovat i na jakýkoli plot, na jakýkoli billboard. Tomu nerozumím. Když se říká, že je 

světelný smog, logicky ty lampy jsou legální, svítí, přinášejí nějaký užitek do města, a přesto 

si hvězdáři stěžují, že ve městech a okolí měst je příliš světelného smogu a chtějí, aby se to 

nějakým způsobem omezilo. Očekával bych tedy, že stopka je stopka. To je jenom poznámka.  

 A ta druhá otázka je: V roce 2014, a opravte mě, jestli se budu mýlit, už je to delší 

dobu, ale v roce 2014 jste měla velkou plachtu na plotu umístěnou ve středovém pásu ulice 

Novodvorská u zastávky přírodní. Je to tak? Tam jste měla před volbami velkou, možná 

jenom těch 14 dní, to už si nepamatuj, a měla jste ji tam. To byla legální plocha? Já jsem se 

tenkrát na to ptal a bylo mi řečeno, že není legální plocha, a vy jste tam tu reklamu měla, 

takže se chci zeptat: Je to tak? Vy jste měla pověšený billboard na plotu, a nebylo to legální? 

Vy jste to neměla zaplacené.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Co se týká vizuálního smogu, to je jak ho definujeme. 

Nejedná se o označení provozovny, to samozřejmě i v obecně závazné vyhlášce je dané. 

Třeba i jak označení provozovny má v městské památkové rezervaci vypadat. Čili určitě 

stopka by se neoznačila tam, kde je reklama funkční a přivádí klienty stávajícím 

podnikatelům. Světelný smog, který jste také zmínil, ten lze také regulovat, protože jsou různé 

typy veřejného osvětlení, nejmodernější, které se dají směřovat, dá se regulovat jejich 

intenzita atd., tak aby zbytečně světelný smog nevznikal, který je samozřejmě obtěžující jak 

pro lidi, tak pro přírodu. 

 Co se týká umístění banneru, ne billboardu, na spojovací plůtek, ano, to byl omyl 

v roce 2014. Byla jsem na to upozorněna, banner jsme sundali. Doptávala jsem před dalšími 

volbami. Řekli mi ano, určitě vám to povolíme, dejte si žádost. My jsme toto místo už potom 

dále nevyužili. Byla jsem začínající zastupitelka, nevěděla, přišla jsem jako nová z ulice a 
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byla jsem upozorněna kolegou Kuthanem, že tam tento banner být nemá. Jakmile jsem se to 

dozvěděla, banner byl sundán.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Další v pořadí byl, myslím, pan 

Korbel, a potom pan Melichar.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Dobrý večer, teď úplně ještě nevím, jelikož nemáte, nebo 

vy asi máte, ale ještě to nevíme, rozdělené gesce, tak já bych měl jeden dotaz. Já tedy také 

zastupuji velký počet občanů, kteří mi dali svůj hlas, ptají se mě na tyto věci a ptát se mě 

určitě dál budou. Určitě všichni víte, že jsem ve sboru dobrovolných hasičů, tak by mě, co se 

týče investic, zajímalo, asi se zeptám paní Radové, jestli plánujete nějaké změny v rozběhlých 

investicích. Konkrétně mě třeba zajímá projekt dostavby libušské hasičárny pro libušské 

hasiče, jestli někdo z vás má k tomu ještě něco jiného, budu rád, když mi cokoli k tomu 

řeknete.  

 A pak bych měl ještě dotaz na pana Melichara, ale prosil bych paní Radovou, jestli by 

mi to zodpověděla. Děkuji moc.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Máte na mysli tu už běžící investici, kde už bylo zažádáno 

a je to přislíbeno Magistrátem? (Přesně tak.) Myslím si, že v tom, co běží, asi žádné změny, 

nevím o tom, že by se něco plánovalo. Já si to taky musím načíst, nejsem s tím úplně 

podrobně seznámena, protože jak říkal pan Koubek, ty smlouvy všechny sice jsou na webu 

zveřejněné, některé se dají dohledat i v registru smluv, ale přece jen trávit čas tím, že je budu 

vyhledávat, načítat, aby to pak ve finále nikam nevedlo. Vy víte, že jsem připomínkovala 

některé smlouvy, ne vždycky to dopadlo tak, že by to úplně všechno prošlo, nebo že by názor 

byl stejný Budu se na to muset na všechno podívat, jak říkám, myslím si, že do běžících 

investic nikdo sahat nebude, a nevím, jestli ještě něco bylo na mě k těm hasičům. To je 

všechno?  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Jestli můžu směřovat ještě další dotaz tedy na dalšího 

člena. Bylo by to na tebe, Jardo, jestli si dále můžeme tykat na zastupitelstvu. Chci se zeptat. 

Byli jsme spolu v komisi životního prostředí, řešili jsme delší dobu sběrný dvůr Obrataňská. 

Tímto si ještě jednou dovolím poděkovat panu Borskému, který tomu věnoval velké úsilí, a 

tam, kde to v dnešní době je, tak je to hlavně jeho práce. Ještě jednou děkuji.  

 Jenom jestli se budeš tomuto problému dál věnovat. Já tomu přikládal poměrně dost 

velkou důležitost a byl bych rád, protože si nejsem jist, zdali se objevím v nějaké komisi, 

natož třeba v komisi životního prostředí, jestli by sis toto vzal za své a dál v tom pokračoval, 

jestli se na to můžeme spolehnout. Děkuji.  

   

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Já rád odpovím. Jak jsi správně řekl, nejsou 

dorozdělené gesce, nepředjímali jsme tedy události, ale já za sebe můžu říct naprosto 
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zodpovědně, že žádná změna v mém vzorci chování nebude. Proti znehodnocení tamního 

prostoru štěrkárnou budu vždycky a maximálně se zasazovat. Vidím to jako přání našich 

občanů. Čili určitě ano.  

 A myslím si, víte, drahé kolegyně, drazí kolegové, vždyť my se přece známe. Víme 

tak nějak alespoň většinou, je tady třeba několik nových tváří, ale víme, co od druhého 

očekávat. Není žádná změna. A já ti můžu slíbit, Michale, že co budu moci, budu k tomu 

přistupovat stejně úplně jako dosud, tzn. s maximálním úsilím. Děkuji.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Děkuji. Jestli bych mohl položit třetí dotaz, ten bych 

směřoval, teď úplně nevím na koho, jestli na paní starostku, nebo na paní Radovou. Jedná se 

ohledně rozpočtu. Já vím, že to je předběžné, ale chtěl bych vědět, zdali organizace, jakou 

jsou hasiči, které do dnešní doby dostávaly příspěvky na provoz, na fungování, jestli v tom 

hodláte dělat nějaké rasantní změny, nebo budou nejenom nějaké kosmetické. Jestli jste nad 

tím přemýšleli, jestli vás tato otázka hasičů jak na Libuši, Písnici nějakým způsobem jakoby 

zajímala, nebo jste se o ni zajímali. Jestli mi na to někdo dovedete odpovědět. Byl bych moc 

rád.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já si to tedy vezmu, i když to asi nebude úplně moje 

gesce. Nevím, jestli rasantní změny, ale určitě máme zájem na tom se rozpočet pokusit 

konsolidovat a zredukovat. Tzn., budeme se snažit najít nějaké další zdroje příjmů nebo zvýšit 

nějakým způsobem příjmy. S tím souvisí i to efektivní hospodaření s majetkem a pokud 

možno snížit náklady, aby nám vůbec něco zbylo na investice. Nedokážu říct o kolik, jak a 

v jakých oblastech. Nemyslím si, že by to bylo dramatické. Určitě chceme, aby hasiči 

fungovali, ale nedokážu vám asi teď na místě říct, nějakou dobu bude zcela jistě provizorium, 

a pokusíme se to nějakým způsobem zkonsolidovat. Myslím si nebo doufám, že nám s tím 

pomohou tady někteří naši členové, kteří jsou erudovaní, co se týče auditů a rozpočtu.  

 A já jsem chtěla ještě, proto jsem se hlásila, k tomu dvoru Obrataňská. Tam to taky 

nebude moje gesce, ale my jsme vlastně už dřív tady s kolegyněmi založily spolek, abychom 

mohly podat do původního zjišťovacího řízení o EIA připomínky. Mám kolegu, s kterým 

přednáším info zákon, který se specializuje vysloveně na životní prostředí, učí na Karlově 

univerzitě a jsem s ním domluvená i teď tak, že vlastně když nasbíráme 200 podpisů i jako 

spolek, protože to vždycky posílí argumentaci i městské části, když k tomu ještě další subjekt 

něco do toho řízení napíše, tak že by nám pomohl se do toho odvolat, protože sběrný dvůr tam 

za mě nemá co dělat. Dělají to salámovou metodou, postupně si přidávají další nakládání 

s odpadem a ve finále to skutečně bude na recyklaci, sběr a shromažďování odpadu.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Evidovala jsem, že se hlásí pan 

Němec. Pane Melichare, eviduji vás také. Malý moment ještě, pane Němče. Problém je trošku 

v tom, že občané mohou vystoupit na začátku, a nyní já musím vyvolat hlasování, jestli 
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kolegové zastupitelé souhlasí s tím, že vystoupí ještě občan. Prosím zastupitele, aby se 

vyslovili k tomuto bodu.  

 Kdo je pro, aby vystoupil pan Němec? 14 Kdo je proti? Kdo se zdržel? (Není slyšet.) 

Děkuji. Prosím.  

  

 Pan Němec: Děkuji, vystoupím opravdu naposledy, ale vzhledem k tomu, že vidím, 

že nově zvolená opozice zívá, mne si oči, tak oceňuji dotazy, kterými se to pořád protahuje, a 

dovolím si retrospekci. Když byl volen místostarosta Frank, bylo hodně dotazů ze strany 

opozice. Pan starosta tehdejší ho hájil, protože pan Frank nedokázal moc odpovědět na nic. 

Tak jsem rád, že naše nové vedení městské části dokáže odpovídat na všechny tyto dlouhé 

otázky.  

 Položím otázku. Jako novinář jsem kdysi chtěl dělat s panem starostou rozhovor. 

Dohodl jsem se i s šéfredaktorkou U nás, ta neměla nic proti. Pan starosta nechtěl, vyloženě i 

když jsem to měl svolené, nechtěl udělat rozhovor. Pak jsem si s ním povídal soukromě a bylo 

to zajímavé. Chci se zeptat do budoucna. Budete podporovat to, aby opravdu, protože já jsem 

novinář, jakýkoli nezávislý novinář mohl mluvit samozřejmě se starostou i s místostarosty. 

Budete otevřeni tomu, kdykoli odpovídat na otázky, a nebude probíhat nějaká filtrace obsahu 

do časopisu U nás nebo do zdejších periodik? Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dotaz je, prosím, na koho z nás? 

(Na místostarosty.) Dobře, nechám to místostarostům.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Nevím, jestli kdykoli. Když mi zavoláte třeba o půlnoci, 

tak asi rozhovor dělat nebudu. Ale obecně mi to nevadí. My jako kancelář řešíme i spory na 

ochranu osobností hodně, protože máme klienta, kterým je vydavatel, a v tomto směru já jsem 

rozhodně pro svobodu projevu a velmi ji podporuji. Tak jestli to odpovídá na váš dotaz.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Chtějí se další místostarostové 

vyjádřit? 

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za dotaz. Určitě když se mě novinář zeptá, 

pokusím se mu dobře odpovědět tak, aby to bylo pro čtenáře zajímavé a informačně přínosné. 

Už se toto historicky stalo, když jsem byla opoziční zastupitelka, a tak mě vlastně média 

kontaktovala, když jsem tady pomáhala Ministerstvu financí odhalit nelegální herny hazardu. 

Samozřejmě to bylo i v některých celostátních médiích. Myslím si, že někdy i libušská témata 

mohou mít přesah do celé Prahy nebo do celostátních médií. Budeme doufat, že to budou 

pozitivní témata, a budeme se snažit komunikovat řádně.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Melichar byl v pořadí.  
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 Zastupitel Jaroslav Melichar: Ano, děkuji. Za sebe můžu pouze konstatovat, že 

jakákoli zájem o vyjádření situace směrem k našim čtenářům nebo směrem k občanům obce 

je ode mě vítán, a když budete mít zájem, tak jsem vám kdykoli k dispozici. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Vím, že jste se hlásil, pane 

Melichare, eviduji vás. Bude nutné provést ještě jedno hlasování, a to o prodloužení jednání 

zastupitelstva po jedenácté hodině, protože se připozdívá a ještě máme několik bodů 

v programu.  

 Prosím, kdo je pro, abychom jednali po jedenácté hodině? 9. Kdo je proti? 1 Kdo se 

zdržel? 7. Děkuji. Pokračujeme po jedenácté hodině.  

 A nyní, pane Melichare, máte slovo.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Budu se snažit být velice stručný a 

přimlouvám se i u všech kolegyň a kolegů, abychom tedy, ne přes míru, ale přesto cítím 

potřebu zareagovat, a sice bych chtěl ubezpečit paní kolegyni Černou, že i za nás a za sebe 

určitě víme o vztahu naší obce historicky i v současné době směrem ke kunratické farnosti a 

konec konců jsem v minulosti již kolikrát podporoval tyto snahy. Myslím si, že obavy nejsou 

nijak na místě. Cokoli bude možné a bude reálné, jistě se budeme snažit podpořit dobré věci 

obecně. To jsem chtěl ubezpečit. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě, prosím, nějaký dotaz? Pan 

Loukota a pan Macháček.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Protože nám kandidáti na místostarosty neodtajnili své 

gesce, budu svůj dotaz směřovat na kandidátku na místostarostu paní zastupitelku Tůmovou. 

Bude to oblast ekonomická, protože samozřejmě v minulém volebním období došlo ke 

zvýšení daně z nemovitosti. Minulé vedení deklarovalo, že toto zvýšení daně bude použito na 

investice do školství. Vy jako opozice jste navrhovali rozpustit toto zvýšení jako příspěvek na 

platy učitelů našich škol, resp. škol a školek zřizovaných městskou částí. Proto se chci zeptat, 

zdali tedy budete navrhovat tento zvýšený výběr jako příspěvek učitelům, nebo jestli ho 

použijete jiným způsobem. To je můj první dotaz.  

 A potom druhý dotaz je: Díky prodejům pozemků BD Zvonička dostane městská část 

relativně velkou částku do svého rozpočtu. Proto se chci zeptat, jestli už máte nějaký návrh na 

využití této částky.  

 A třetí dotaz, minulé vedení bylo kritizováno za nízké investice vůči poměru 

k provozním výdajům. Proto jsem se chtěl zeptat, jaký budete prosazovat poměr mezi 

běžnými kapitálovými výdaji. Stačí, když mi to řeknete v procentech. Děkuji.  
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 Zastupitelka Pavla Tůmová: Děkuji za dotaz. Daň z nemovitosti byla zvýšena 

rozhodnutím rady městské části. My jsme kritizovali, že tento akt nešel do zastupitelstva 

městské části. Pouze jsme to dostali na vědomí v rámci zpráv z rady. Nicméně já třeba zrovna 

osobně jsem byla ráda, že městská část tuto daň zvýšila, jako podobně mnoho jiných 

městských částí. Některé tedy daň nezvyšovaly, protože například z komerčních areálů, které 

tady máme, tak ty mají mnohem vyšší koeficient daně z nemovitosti, než fyzické osoby, tak to 

vlastně nyní tvoří značnou část naší příjmové částky, našeho rozpočtu.  

 My jsme navrhovali v té době zhruba polovinu, ten první rok, kdy toto proběhlo, jsme 

navrhovali zhruba polovinu použít nejenom tedy na investice ve školství, ale i na výšení 

kvality, co se týká personálního obsazení, především na učitele cizích jazyků a učitele 

informačních technologií, s tím že by bylo rozhodnutím ředitelů, jak konkrétně to ve své škole 

použijí. Samozřejmě kvalita školství, to už tady byla debata, kterou uváděla paní starostka. To 

nebude moje téma, ale vnímám tedy, že kvalita školství je něco, co nám velmi leží na srdci, a 

není to jenom záležitostí těch tvrdých investic, sice vytvoření hezkého prostředí, kam děti 

chodí, je důležité, ale i personální stránka je dobrá tak, jak to dělají jiné městské části, je 

dobré ji podpořit.  

 Co se týká prodeje Zvoničky, tak já vlastně nevím, jestli ten prodej už byl tedy 

dokončen, jestli peníze doputovaly, protože tady chybou úřadu se celý proces zadrhl, a prodej 

tedy předpokládám, že bude uskutečněn, nebo už byl uskutečněn, to vlastně žádala jsem o 

plnění rozpočtu, to ještě bylo k dispozici pouze ke konci srpna, a tam tento příjem jsem nikde 

nezaznamenala.  

 Je teď dobré pro nás se zorientovat, v jakém stavu je příprava rozpočtu pro příští rok, a 

rozhodneme se, kolik peněz třeba z vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu přivedeme. 

Obyčejně tento první rozpočet pro novou koalici bývá určitým překlopením ještě těch vizí a 

toho, jak rozpočet je připraven koalicí stávající.  My se teprve zorientujeme, v jakém stavu 

tedy ten rozpočet vůbec je, jak je připravován, a tudíž je velmi předčasné teď k tomu něco 

říkat, když ani nevíme, v jakém stavu nám to předáte.  

 Podíl běžných a kapitálových výdajů, říci teď jasné procento, tak to se samozřejmě 

odvíjí od toho, jaké investiční akce ten rok městská část plánuje, a samozřejmě my jsme 

kritizovali dlouhodobě trend, že naše výdaje nám nestačí. Naše příjmy nám nestačí na naše 

běžné výdaje. Takže tento poměr se bude muset být velmi citlivě sledován, a běžné výdaje, 

myslím, že je potřeba říct, a už to kolegyně naznačovala, že bude potřeba šetřit, že v této 

době, kdy jsou zvýšené náklady třeba energií atd., tak nebude na všechno. Tato doba je 

obtížná, nastupujeme do ní, budeme se snažit, aby rozpočet byl konsolidovaný. Budeme 

k tomu využívat rady finančního výboru a taktéž budeme rádi, když z vaší třeba erudice 

bývalého místostarosty pro finance nám třeba dáte nějaké dobré rady k tomu, jak rozpočet 

upravovat.  

  

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Melichar. Eviduji vaše asi 

druhé vystoupení jako zastupitele. Nebo jestli odpovídáte na otázku? Trošku to splývá.  
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 Zastupitel Jaroslav Melichar: Děkuji. Jednak bych chtěl doplnit odpověď, kterou 

jsem dával tady kolegovi panu Korbelovi. Michale, já samozřejmě nejsem zrovna v této 

oblasti odborník, ale chtěl bych tě ubezpečit, že jsme v problematice hasičů v předběžných 

našich schůzkách jednali, a věř tomu, že jako Libuš i Písnice samozřejmě jsou, pociťují hrdost 

nad tak důležitým článkem, jako jsou místní hasiči, a pokud to bude možné, nevím 

samozřejmě konkrétně ta čísla, to není ani smyslem mé odpovědi, takže budeme místní hasiče 

jako obecně prospěšnou složku a váženou profesní složku zcela jistě podporovat. Tolik jenom 

obecně.  

 A pak bych chtěl vyjádřit určité podivení nad rozporuplným dojmem. Vážené 

kolegyně a kolegové, já nerozumím tomu, v čem bych měl být vstřícný, když vy se doopravdy 

velice podrobně ptáte, máte na to právo a je to dobře, abyste mohli zodpovědně přistoupit 

k volbě. Ovšem potom vlastně nechcete zvednout ruku na jednání po jedenácté hodině. Já se 

vás přímo zeptám: Vy se chcete scházet ještě několikrát? Já si upřímně řečeno myslím, a 

nemyslím si, že by to chtěli naši občané, že to není na místě. Jenom mám z toho rozporuplný 

dojem. Nevím vlastně, v čem jak vyhovět. Pokud nechcete jednat dlouho po jedenácté hodině, 

tak prosím, zvažte své dotazy, zda jsou nutné. Máte na ně právo, ano, ale potom nevím, proč 

jste nehlasovali pro. Nechápu to. A pokud bychom skutečně měli pokročit s ohledem na nás i 

tady na naše spoluobčany, tak pojďme se podle toho zařídit. Děkuji.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Jenom jestli můžu krátkou reakci. Já jsem hlasoval proti. 

Vyslyšel jsem výzvu paní starostky, která neustále celé minulé volební období říkala, že 

nemáme jednat po 23. hodině. Tak jsem chtěl hlasovat podle toho jejího přání.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji mockrát. Krásně nám 

tady vycházíte vstříc. Prosím další dotazy. Pan Loukota třetí vystoupení.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Ano, jsem si vědom třetího vystoupení a já ho věnuji 

panu Melicharovi ne snad s dotazem, jenom s takovým apelem. Pane Melichare, víte, že 

minulé čtyři roky jste hojně chodil na jednání zastupitelstva a dost často jste i vystupoval, 

nezřídka jste využil také maximální počet vystoupení. Víte, že pan starosta byl ten, který vás 

nikdy nekrotil, a že jste někdy třeba i překročil limit na vystoupení, a nikdy vám neřekl, ať 

zkrátíte svůj příspěvek a přestanete mluvit. Tak prosím, pane Melichare, neříkejte tyto věci i 

nám. Protože my jsme také jednak občané městské části, zároveň jsme i zastupitelé a 

zastupujeme tu občany, kteří nám dali ve volbách svůj hlas a kteří tu nemůžou být. Proto se 

ptáme na všechno, a tak nám prostě neupírejte to právo.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Melichare. 

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Prosím o možnost reakce. Vy jste mi nerozuměl jako 

již mnohokrát, pane kolego. Takže se snažte porozumět, já vás prosím. Já vám neupírám nijak 

právo na dotazy a zdůrazňoval jsem to. Asi jste neposlouchal, neslyšíte, nebo já nevím, že na 
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to máte právo, jsem říkal. Já jsem jenom vyjádřil podivení nad rozporuplností vašeho vzorce 

chování, kdy vy jednak se vlastně velice podrobně ptáte, a je to dobře, což jsem citoval. To 

jste taky neslyšel. Tak vám to opakuji. Je to dobře, máte na to právo. Rozumíte mi tentokrát a 

slyšíte mě, doufám.  

 Ale tak potom nevím, proč nechcete jednat po jedenácté hodině. Tak jsem se ptal, zda 

se chcete scházet ještě několikrát. Taky tomu nerozumíte. Nechcete, nebo chcete, nevím. To 

byl smysl mého dotazu. Čili jenom tolik, abychom mohli být přísní.  

 Takže Opakuji. Máte na všechno právo, ptejte se podrobně, a já jsem zcela pro. Akorát 

potom nevím, proč nechcete jednat dál. To byl ten smysl toho. Čili ptejte se, prosím. 

Samozřejmě. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Poprosím, abychom se vrátili 

k věcným dotazům. Kdo tedy má ještě nějaký dotaz na kandidující místostarosty? Pan 

Macháček.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Ptám se na věci výhradně, kterým nerozumím. Protože 

si vůbec neumím představit, jak já bych je dělal zkrátka. Rozumíte? Čili proto se na to ptám. 

Slibuji, že to je vlastně dneska, jak mě vyzvala paní místostarostka Turnová, ať se zeptám 

příště, tak se příště ptát nebudu. Já se budu ptát nejdřív za sto dní. Ale teď mám právo se ptát 

na tyto věci, kterým skutečně nerozumím. 

 Tak bych se chtěl zeptat, nevím, kdo to bude dělat, ale v jednom volebním programu 

jsem se dočetl, že se zavede sociální a energetické poradenství. Opět jestli bych mohl slyšet 

trošku víc, než jenom běžnou frázi. Je mně jedno, kdo mně na to odpoví.  

 Paní kolegyně Tůmové bych se chtěl zeptat, jestli už ví, jaké závazné ukazatele bude 

mít rozpočet na příští rok, protože o tom se bavíme vlastně už nejméně čtyři roky. Tak si 

myslím, že by v tom jasno mělo být také.  

 Kolegu Melichara bych chtěl poprosit o jedno, jestli by si nevzal za své jako místní 

uznávaný historik jednu takovou záležitost. V historicky krátké době se tady bude budovat 

stanice metra Libuš, a mně by se líbilo, kdyby jako leitmotiv této stanice byla kněžna Libuše, 

protože já jsem spolu s Václavem Hájkem z Libočan přesvědčen o tom, že sem zkrátka 

kněžna Libuše jezdívala z Vyšehradu na daču. A že by se toho mělo nějak smysluplně využít. 

Děkuji.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Nevím, jestli jsem pochytila sled všech dotazů, takže 

možná odpovím někde od prostředka. Když tak se, prosím, ještě doptejte. Sociální a 

energetické poradenství se váže na probíhající energetickou situaci, kterou bude muset řešit 

jak městská část, tak s těmi poradci, s kterými naváže kontakt o dobrou radu, o řešení 

energetické situace, bilance našich budov a možnosti úspor, tak máme v plánu, že by 

poradenství mohlo být přístupno i pro občany městské části, kteří totéž řeší, třeba bytová 

družstva, SVJ, kteří budou taktéž řešit, jakým způsobem platby za energie snížit. 
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 S tím se váže sociální poradenství, protože mnoho lidí se bohužel dostalo, dostává, 

dostane do sociálně složité situace. Jistě k tomu slouží úřad práce, ale bylo by jistě dobré, 

kdyby občané měli nějakou možnost buď jednorázové přednášky, nebo využít stávajícího 

sociálního pracovníka po jeho proškolení atd. třeba na tuto problematiku, aby byli seznámeni 

s možnostmi, o jaké sociální dávky žádat. Příspěvek na bydlení a další věci. Protože ten 

systém je velmi složitý, a co se týká zorientování se pro běžné občany, pro všechny občany, a 

taktéž i pro nás, abychom teď správně nastavili platby za energie pro městskou část, a i to, 

kde můžeme energie ušetřit a případně získávat z obnovitelných zdrojů. Jestli to takto stačí? 

 Druhý dotaz, jestli byl na mě, tak byl na závazné ukazatele. Odpověď je ano, a třetí 

dotaz, pardon? Na pana Melichara.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Čili chápu to, já si jenom upřesním. Chápu to tak, že 

zkrátka bude nějaký odborník najatý městskou částí, u kterého se budou moci zadarmo 

občané objednat, nebo nějakým způsobem kontaktovat, a on mu poradí, jak na to nejlépe.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Ministerstvo životního prostředí plánuje proškolit 

poradce pro tyto situace. Potom je spousta komerčních subjektů, které radí zase jiným 

komerčním subjektům, které radí samosprávám. Čili bude na nás, abychom našli tu správnou 

kombinaci, aby posloužila jak městské části, tak i občanům. Jsou i neziskové organizace, 

které se tímto zabývají. Takže myslím, že nějaký seminář pro to, nebo případně stálá pomoc, 

kterou by městská část mohla zprostředkovat, to je to, co mám na mysli. Teď vám neřeknu 

konkrétní obrysy. Teď vám neřeknu, tehdy a tehdy přijde tam a tam konkrétní poradce, 

protože těch možností je hodně. Ale toto je jeden z cílů, který bychom chtěli našim 

spoluobčanům nabídnout. Jak ušetřit a jak se zorientovat v sociálním systému.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Dobře. To chápu. A ty závazné ukazatele, jaké tedy že 

budou? Na úrovni čeho?  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: To se určitě dozvíte, až bude předkládán rozpočet. 

Nebude předkládán mnou.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Stačí, děkuji. A ještě bych poprosil pana Melichara, aby 

zareagoval. 

 

  Zastupitel Jaroslav Melichar: Jenom tedy stručnou reakci. Já samozřejmě mohu 

přislíbit, mně se to velice líbí, já ti děkuji, Pavle, za tento podnět. Já se pokusím v rámci 

jednání, ke kterým budu moci, navrhnout na patřičných místech takovýto motiv. 

Z historického hlediska je pravda, že Libuše a Libuš je problém vlastně související s tím 

místem. My nevíme, tak jak jsou legendy, zda pojmenování naší obce je podle kněžny Libuše. 

Víš, že jsem toho příznivcem. Budu za to lobovat, jak budu moci. Anebo zda je to, jak tvrdí 
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jiní, podle jména prvního hospodáře, takže je to jakoby Luboš, a od něj se to odvíjí. My to 

stoprocentně nevíme, čili jaká bude podpora nějakých složek, dejme tomu, mohu se o tom 

poradit třeba s panem doktorem Podlískou, ředitelem NAP, nebo některými jinými 

osobnostmi. Ale určitě to nezapadne, protože věř tomu, že tohle jsem přivítal, tento podnět, 

s velkým uspokojením. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký dotaz, prosím? Pan 

Koubek.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji. Měl bych dotaz na jednu z kandidátek, prosím, za to 

uskupení Společně. Nechám to na vás, kdo. Zaujal mě váš bod: Společně s vámi naplánujeme 

a postavíme hřiště s herními prvky i pro starší děti a mládež. Akorát jsem tam neviděl nikde 

uvedenou lokaci, tak jestli byste to hřiště mohli nějak přiblížit, jestli je to nějaký skate park 

nebo pumptrack, kde to bude, co se tím myslí i pro starší děti a mládež. Prosím to nějak 

rozvést. Bylo to tady jenom jednou větou, a opravdu při veškeré vůli jsem se víc od vás 

nedozvěděl, kde to má být. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Radová: Začnu těmi prvky. Prvky by byly pro vzrostlejší děti, než pro 

které jsou stávající dětská hřiště. Takže ne klouzačky a prolézačky, spíš něco na způsob 

polosportovních prvků, kde už si můžou hrát trošku starší děti, větší, případně kde mohou 

jezdit třeba na kolečkových bruslích apod. A ten prostor by mohl být výhledově třeba park Na 

jezerách, tam by možná prostor na nějakých pár takových prvků nebo na nějaké takové hřiště 

byl. Případně je tady pořád možnost jednat s nově příchozími developery v rámci zásad, které 

jsme si schválili, o nepeněžním plnění, případně o nějakém peněžním plnění, případně prodej 

pozemků, pronájem atd. Možnosti si myslím, že nejsou teď vyčerpané tím, co máme aktuálně, 

ale i tím, co třeba přijde, a budeme mít, až tady začne výstavba kolem metra, nebo až se začne 

plánovat. To je druhá varianta. Ale myslím si, že když se bavíme o stávajících možnostech, 

tak by přicházel v úvahu třeba ten park Na jezerách. Ostatně na váš návrh tam vznikl ten ping 

pongový stůl, to je vlastně taky projekt pro starší děti. Myslím si, že sportovních vyžití by tam 

mohlo být víc.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Technicky. Ten ping pongový stůl na můj návrh byl park 

V zahrádkářské kolonii. Na jezerách to byla předkladatelka jiná. To jenom technické 

upřesnění. Aby se necítila paní předkladatelka dotčena. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Řezanko, měl jste tři 

vystoupení.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Měl jsem jedno vystoupení a říkal jsem, že se doptám na 

dvě věci, a pan Melichar začal odpovídat.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře, pokračujte. Špatně jsme 

počítali.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Každopádně čas jsem ušetřil, nebojte se. Já jsem se ptal 

jenom asi půl minuty. Tak já jsem se chtěl zeptat, nevím, na koho z vás to patří, zahlédl jsem, 

že chcete zajistit čistotu a bezpečí v tržnici SAPA. Myslím si, nevím, jestli to je správně, že to 

je soukromý pozemek, tak jak chcete donutit vlastníka své věci, že tam bude čisto.  

 Pak bych měl druhý dotaz, asi možná na paní Radovou, nevím. Píšete, že zajistíte lepší 

využití fotbalového hřiště v Písnici. Bylo to, myslím, z vašeho uskupení. Nevím.  

 Pak bych měl dotaz, Pavlo, na tebe, asi dva dotazy. Máte zmínku v programu, že se 

bude kontrolovat nezajíždění kamionů na území městské části. Tam jsem se chtěl zeptat, jestli 

už je nějaká vize, jak konkrétně to zkontrolovat. Některé tam zajíždějí, protože tam mají 

provozovnu, tak chápu, že asi jde o to, aby se odchytávaly ty, co projíždějí. Tak jestli je to už 

nějak rozmyšlené.  

 A pak ještě poslední věc. Také máte zmínku o tom, že chcete zeštíhlit chod úřadu, tak 

jsem se chtěl zeptat, jestli je to o tom, že propustíte úředníky nebo zrušíte nějaké odbory, nebo 

to uděláte nějakou kombinací, co je tím konkrétně myšleno. Děkuji.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Chopím se odpovědi, i když to asi – možná to je nejvíc 

na mě. Co se týká areálu SAPA, tak je to součástí naší městské části. Přestože je to soukromý 

pozemek, tak třeba jako sídliště Písnice je také z velké části soukromý pozemek, tak i majitel 

soukromého pozemku na veřejném prostranství musí udržovat pořádek. To je jeho zákonná 

povinnost.  

 Současně i v soukromých budovách a na soukromých pozemcích musí platit vyhlášky, 

obecně závazná vyhláška například o hazardu, což tam taktéž historicky nebylo. Co se týká 

třeba potravinářské hygieny, tak tam bylo mnoho šetření, musím říct, že jedna z nich na můj 

podnět. Takže tam jsou záležitosti, které je potřeba i z hlediska samosprávy hlídat. Není to 

nějaká odtržená enkláva, neměla by být, a měly by tam platit zákony, vyhlášky, pravidla, tak 

jako jinde. Čili je tady potřeba mít úzkou spolupráci s celní správou a dalšími složkami, tak 

aby negativní jevy se omezily, a myslím, že v tom městská část může mít oči otevřené a může 

v tom nejenom našim občanům, ale i těm, kteří sem přijíždějí z celé Prahy, tak vlastně může 

se v tom snažit vytvářet příznivější prostředí, které bude bezpečnější a čistší. Když se vrátíme 

k tomu, co jsme měli ve volebním programu. 

 Nezajíždění kamionů. No to je třeba příklad ulice Drůbežářská, kde opakovaně 

zajížděl kamion k neexistující provozovně, který tam vykládal v obytné zóně kontejnery. Je 

také dobré si toho všímat, když se takovéto věci dějí, dějí se opakovaně, tak je řešit i 

s majiteli, kam tedy vlastně kamiony zajíždějí, tak aby pokud tam něco potřebují zavézt, tak 

kamiony nemají průjezd povolen. To je nezajíždění kamionů. Čili je to o kontrole.  
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 Zastupitel Radek Řezanka: Jenom promiň, doptám se. Tu kontrolu bude dělat kdo? 

Bude se čekat na nějaké ohlášení?  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Nemyslím úplně systematicky. Ale pokud jsou od 

občanů podněty, tak i městská část si toho může všimnout. Ano, do obytné zóny zajíždí 

kamion, kde je třicítka, tak to prostě je věc, kterou tam městská část může s majiteli 

diskutovat. To není záležitost, kterou vy tady máte takhle provozovat, objednávat si sem 

kamion. 

 Co se týká zeštíhlení chodu úřadu. Už jsme to tady zmiňovali, že skutečně je potřeba 

pohlídat, jaké výdaje jsou reálně provozovány. To můžeme pohlídat, až když se seznámíme 

s chodem, se strukturou úřadu, s tím, kolik je vlastně na úřadu zaměstnáno úředníků. Kdo 

všechno si fakturuje z hlediska dalších právnických, fyzických osob, kolegyně Radová 

zmínila třeba zjednodušení právních služeb a další věci. Čili myslím si, že zeštíhlit 

potřebujeme v době nouze všichni, třeba i naše domácí rozpočty, protože víme, že doba teď 

není příznivá tomu, aby městská část nějak běžné výdaje navyšovala.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: S technickou se hlásí pan 

Melichar.  

 

 Zastupitel Jaroslav Melichar: Jenom jsem chtěl na upřesnění doplnit paní 

předřečnici v tom, že ona zmíněná neexistující provozovna, do které najížděl kamion 

z Drůbežářské ulice, pokud si pamatuji, v ulici Burianově, která na ni navazuje, a dokonce 

jsme o tom tehdy jednali, protože tam na rohu těchto ulic třeba bydlí, tuším, paní Beková, 

která se dožadovala kamerového systému právě v souvislosti s těmi kamiony. Jenom abych to 

konkretizoval.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě jste měl jeden dotaz, 

zodpoví paní Radová.  

 

 Zastupitelka Eva Radová: Já se k tomu vyjádřím, i když nevím, jestli jsem úplně 

kompetentní a budu schopná vám to říct přesně. To byl podnět od našich kolegů z Písnice, od 

písnických občanů, s tím že to fotbalové hřiště, které je v Písnici, nebývá příliš otevřeno a 

není možné ho používat třeba i k jiným sportovním aktivitám, než fotbalu, a že by bylo fajn se 

tam zkusit dohodnout, jestli by nebylo možné to využít i pro širší veřejnost častěji a třeba i 

k něčemu jinému než k fotbalu.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Koubku, u vás také eviduji 

jež tři dotazy. Jak to myslíte, v tomto bloku? 
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 Zastupitel Jiří Koubek: V bloku neuvolněných místostarostů? Jsem přesvědčen, že 

jsem měl dva. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře. Můžeme o tom dát 

hlasovat. Kdo je, prosím, pro, aby pan Koubek vznesl čtvrtý dotaz, pakliže je naše evidence 

správná? 16. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se 1. 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji. Bude to jednoduchý rychlý dotaz. Budeme na 

Magistrátu aktivně vyjednávat vznik veřejné střední školy na území městské části, píše 

Společně. Tak by mě zajímalo, kde si představujete, že by ta škola mohla, předpokládám, že 

to je program, ne co bude za dvacet let, ale je to myšleno dřív. A jaký druh veřejné školy by to 

byl.  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: my jsme historicky kritizovali to z opozice, že jsme 

přišli jako městská část o potravinářské učiliště. Veřejná střední škola tady v městské části teď 

není, do učiliště se přesunula soukromá škoda, kam jistě chodí některé děti nebo studenti 

z městské části, pár, ale platí školné. Veřejná střední škola má to kouzlo, že je přístupná všem 

sociálním skupinám a pro obec, městskou část, která má 10 tisíc obyvatel, je vlastně škoda, že 

tady žádnou střední školu nemáme. 

 Nechceme teď slibovat konkrétní místo, ale v rámci strategického plánu určitě toto 

bude jako jedna z priorit, vyhodnotit, kam bychom mohli tu střední školu sem přivést. Moc 

možností není, ale nechci teď ukazovat prstem na jeden konkrétní pozemek.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím, ještě nějaký dotaz? Pan 

Macháček. Jste třetí.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Výborně. Nevím už, kde jsem se to dočetl, ale někde, 

že se zvýší kvalita vody v rybnících, konkrétně v Obecňáku a v Kalibárně tak, aby ta voda 

byla ke koupání. Jak si to představujete udělat?  

 

 Zastupitelka Pavla Tůmová: Já vidím, že jsme si měli vytisknout náš volební 

program a od představení kandidátu jsme se mohli lépe držet přesných formulací. Myslím si, 

že tam bylo: prověříme, v tom volebním programu. A vy jste připravili projekt revitalizace 

Obecňáku, o jehož projektovou dokumentaci jsme vás téměř rok žádali. Je to projekt, který 

má přivést víc lidí k Obecňáku, nějaké další akce, a je otázka, proč by se třeba v Obecňáku 

nedalo koupat. Historicky se tam občané Písnice koupali. Takže je otázka poradit se tedy 

s odborníky, jakým způsobme třeba nějaké letní koupání na vlastní riziko tam umožnit, zvlášť 

když se tedy tento prostor bude nově revitalizovat, budou tam nějaká mola atd. Vlastní projekt 

jste nám nepředstavili.  
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 Jsou příklady obcí, které tyto obecní rybníky postupně ke koupání chystaly. Jestli mám 

teď jít do detailů, že základ je, aby to nebyl chovný rybník na ryby, je potřeba zjistit, co tam 

všechno přitéká, v jaké kvalitě, biologickou, chemickou kontaminaci vody atd. Ale myslím, 

že to není špatné téma, protože třeba koupaliště Lhotka, byť to má jiný charakter, praská ve 

švech, a s oteplováním možnost se někde svlažit v těch vodních plochách, které tady máme, 

myslím, že by to občané mohli uvítat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě nějaký dotaz? Nikoho 

nevidím. V tom případě bych požádala předsedkyni volební komise, aby pro jistotu 

zopakovala systém volby. Děkuji. 

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Chci jenom říct, že se budou volit tři 

místostarostové neuvolnění, máme tři kandidáty. Každý si tady vezme hlasovací lístek. Aby 

ten hlasovací lístek zůstal platným, tak se můžou jména jenom zakroužkovat, anebo 

nekroužkovat vůbec nic. Jakékoli doplnění jména nebo přeškrtnutí jména stává se hlasovací 

lístek neplatným. Protože jsou tři kandidáti a volí se tři místostarostové, tak platí, že ti, co 

získají nadpoloviční většinu, tzn., 9 hlasů a více, budou zvoleni. A jestliže nebude zvolený 

plný počet tří kandidátů nebo tří místostarostů, tak se bude volba opakovat.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Můžu jenom rychle v mezidobí. Pavlo, vy tam nemáte, 

že prověříme, ale zvýšíme. Proto jsme se ptali.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Vydali jsme 17 hlasovacích lístků, vrátilo 

se 17 hlasovacích lístků. Všechny byly platné. Byli zvoleni všichni tři místostarostové, Eva 

Radová dostala 9 hlasů, Pavla Tůmová 9 hlasů a Jaroslav Melichar 14 hlasů. Všem blahopřeji. 

(Potlesk.) 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji volební komisi. Chtěla 

bych pogratulovat nově zvoleným místostarostům. Asi to bude tradice. Chtěla bych vyhlásit 

desetiminutovou pauzu, protože přece jenom jednáme už delší dobu. Než se rozprchneme, 

máme tady připravenou drobnou pozornost i pro odcházející členy rady. Prosím ještě, jestli 

byste počkali, a pak bude ta pauza.  

 (Jednání přerušeno od 23.30 do 23.40 hodin.) 

 

 Kolegové, je 23.40, budeme pokračovat. Začnu s formální záležitostí. Chtěla bych 

nahlásit změnu počtu zastupitelů. Odešla paní Černá, omluvila se ze zbytku jednání.  

  

8. 
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Stanovení počtu členů výborů Zastupitelstva 

 Nyní máme na programu stanovení počtu členů výborů zastupitelstva. V minulém 

období jsme měli pětičlenný výbor kontrolní a pětičlenný výbor finanční. Rádi bychom 

navázali na tuto praxi a navrhujeme tedy stejný počet.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Bohužel výbor finanční byl sedmičlenný a poměr členů 

koalice byl dva ku pěti členům opozice. To nemáte, paní starostko, přesnou informaci.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Tak se omlouvám, to mám 

špatnou informaci. Navazujeme tedy u kontrolního výboru, omlouvám se na mystifikaci. 

Nicméně navrhujeme tedy pětičlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor. Nyní 

stanovujeme počet členů. Dále bychom volili předsedy a členy výborů.  

 Budeme hlasovat zvlášť pro kontrolní výbor a zvlášť pro finanční výbor. Jako první 

hlasování bude počet členů kontrolního výboru, kterých bude pět. 

 Kdo je, prosím pro? 15 Kdo je proti? Kdo se zdržuje? 1.  

 Nyní tedy finanční výbor. Kdo je, prosím, pro, aby finanční výbor měl pět členů? 11 

Kdo je proti? 2 Kdo se zdržel? 3. Děkuji. 

 

9.       

Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva 

 Nyní bychom hlasovali o předsedech a následně členech jednotlivých výborů. Systém 

volby vysvětlí předsedkyně volebního výboru. Nicméně my si teď řekneme, bude probíhat 

kolečko nominant, přijetí kandidatury a představení. Začneme finančním výborem. Je mezi 

zastupiteli, prosím, někdo, kdo by chtěl navrhnout kandidáta na předsedu finančního výboru? 

Paní Tůmová.  

 

 Místostarostka Pavla Tůmová: Ráda bych navrhla Mgr. Radka Horáka. Ve 

finančním výboru pracoval v předchozím období velmi aktivně. Jeho profesní zaměření je 

tomuto uzpůsobeno, a pokud přijme nominaci, tak ho poprosíme také, aby se představil. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Pan Koubek. 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji. Chtěl bych navrhnout pana Pavla Macháčka, který 

poslední roky byl místostarosta pro ekonomiku, a myslím si, že tu práci vykonával dobře, což 

oceňoval i opozice. Máme tady dlouholetou tradici, a to, že finanční výbor nevede někdo 

z koalice, ale z opozice. Bylo tomu tak minimálně po celá tři volební období, co jsem tady byl 

já, a poslední dvě volební období to byl pan Matěj Kadlec, který byl nominován za ODS 
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minule. Myslím si, že se to osvědčilo. Dokonce musím konstatovat, co už jsem před tím říkal, 

že nejen že opozice měla předsedu finančního výboru, ale dokonce měla i většinu v tom 

finančním výboru.  

 Když se na to podíváme, a asi je dobré to říci na mikrofon, protože chápu, že události 

jsou hodně hektické, že se to zapomíná, protože tady před malou chvilkou zaznělo, že těch 

členů bylo pět. Tak není tomu tak. Předsedou byl pan Kadlec za opozici. Za koalici jsme tady 

v závěrečné fázi měli pana Prose a pana Hazdu, a to ještě pan Martin Pros byl, když to tak 

řeknu, víc za občany, než přímo za naši koalici. Bývalý náměstek ministra financí, který tam 

byl nominovaný za ČSSD, tedy stranu, která je dnes u vás. Ale my jsme ho, když to řeknu, 

draftovali pro tuto pozici, resp. požádali jsme ho, aby jako významný odborník tam byl. Ale 

chápu, že jsme ho nominovali my, takže tam byl za koalici, byť to byl velmi nezávislý člověk.  

 Potom tam byla paní Azilinonová za opozici, pan Horák za opozici, paní Horčíková za 

opozici, pan Hradecký za opozici. To máme jednoznačně pět nominantů z opozice vůči 

dvěma nominantům z koalice. Myslím si, že nějaká kontinuita by tady byla velmi žádoucí, a 

to když by se prostě navázalo na tradici, protože jít a zpřetrhat úplně všechno, co dělala 

minulá reprezentace, jenom proto, že se to teď otočilo o jeden hlas, o pár procent bodů ve 

volbách, si nemyslím, že to je dobré. Takže bych vás tímto chtěl požádat o to, abyste 

podpořili na funkci předsedy Pavla Macháčka. Myslím si, že Pavel Macháček tady opakovaně 

projevuje to, že nemíchá do svých vystoupení politiku. Snaží se tu věc dělat věcně a byl by 

dobrým předsedou finančního výboru.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za nominaci. Je ještě 

nějaký jiný kandidát? Paní Koudelková.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Jiný kandidát ne, ale já jsem z toho velmi 

překvapena, a jestli mohu poprosit ještě jednou o důvěru mezi zastupiteli napříč spektrem, 

skutečně vás požádám o uvážení, skutečně nabídnout tuto pozici opozici, konkrétně opravdu 

v osobě Pavla Macháčka. Důvody byly řečeny pregnantně. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím kandidáty, aby se 

vyslovili ke své kandidatuře a aby se představili. Začneme panem Horákem, budeme 

pokračovat panem Macháčkem.  

 

 Zastupitel Radek Horák: Děkuji. Kandidaturu přijímám. Ve finančním výboru jsem 

působil poslední čtyři roky. Financím se věnuji přes dvacet let, nejdříve jako auditor 

v mezinárodní firmě, posléze v různých mezinárodních společnostech z pozic manažerů 

účetnictví, controllingu, až finančních ředitelů. Kromě financí jsem strávil čtyři roky 

v Londýně, kde jsem se věnoval investování, tzn., že chápu, nebo mám představu, jakým 

způsobem je možné nakládat s majetkem, jakým způsobem vyhodnocovat, které investice 

jsou vhodné a které ne.  
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 Chtěl bych z pohledu kontinuity finančního výboru, předpokládám, že navrhnete pana 

Macháčka, předpokládám, že navrhnete někoho dalšího ze stávajících členů, plus za nás 

navrhujeme Matěje Kadlece, a pouze jednoho nového člena. Z pohledu kontinuity finanční 

výbor určitě bude mít kontinuitu. Věřím, že bude mít kontinuitu i nadále. To je asi vše. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím pana Macháčka.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Ano, souhlasím s návrhem. Já jsem se místní 

ekonomice věnoval v poslední době. Snažil jsem se to popularizovat články do našeho tisku, 

protože jsem usoudil, že v tom nejasnu je hodně zastupitelů, alespoň soudě podle návrhů, 

které padaly. Jestli se mně to povedlo, nebo ne, to já nevím. Pan Horák jistě ví, že jsem na 

finanční výbor pravidelně docházel, protože jsem tam obhajoval to, co jsem následně 

předkládal do zastupitelstva. Kontinuitu bych asi zvládl také. Jak jsem se posléze dozvěděl, 

byl jsem první radní pro ekonomiku, který na ten výbor vůbec docházel. Vzhledem k tomu, že 

jsem asi docela známý, tak si myslím, že to stačí. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji za stručné představení 

oběma kandidátům. Nyní je prostor pro dotazy. Dám nejdřív prostor veřejnosti. Nikoho 

nevidím, prosím kolegy zastupitele. Pan Koubek. 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Dotaz nemám. Chápu, že máme už trošku unavenou pozdní 

hodinu. Přesto bych chtěl všechny poprosit, aby na mikrofon mluvili maximálně zřetelně a 

dostatečně artikulovali. Paní stenozapisovatelka si to potom užije. Tak moc prosím, aby 

každý, kdo se chopí mikrofonu, z vlastní zkušenosti prosím, mluvte zřetelně. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Žádný dotaz tedy 

nevidím, proto bych chtěla požádat předsedkyni volebního výboru o shrnutí. 

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Máme tedy volbu předsedy finančního 

výboru. Jsou zde dva kandidáti, pan Horák a pan Macháček. Volba bude probíhat tak, zase 

volební lístky, zakroužkovat jenom jedno jméno, nebo nekroužkovat nikoho. Když se 

zakroužkují dva, je lístek neplatný. Když se někdo škrtne nebo dopíše jméno, tak je taky lístek 

neplatný. Jen co to kolegové dorazítkují, poprosím, abyste šli v tom samém pořadí k volbě. 

Děkuji.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Vydáno bylo 16 hlasovacích lístků, 

odevzdáno taky 16 hlasovacích lístků. Všechny byly platné. Radek Horák dostal 9 hlasů a 

Pavel Macháček 7 hlasů. Zvolen byl Radek Horák většinou.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Gratulujeme nově zvolenému 

předsedovi, a nyní tedy přikročíme k volbě členů finančního výboru. Prosím, pana předsedu, 

aby začal s nominací na členy.  

 

 Zastupitel Radek Horák: Děkuji za zvolení. Nominuji Matěje Kadlece a Antonína 

Kryma.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Poprosíme další návrhy.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Chtěl bych navrhnout pana Pavla Macháčka a paní Jitku 

Kopičkovou.  Paní Jitka Kopičková je zde přítomna v sále, může tedy vyslovit souhlas.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Výborně. U těch nepřítomných 

kolegů bude potřeba zkontrolovat, jestli máme připravený souhlas, což by mělo být 

v pořádku.  

 

 Zastupitel Radek Horák: Mám souhlas od Matěje a pana Kryma.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Macháček jestli může 

vyslovit souhlas sám? 

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Ano, sám za sebe souhlasím se sebou. Zároveň bych si 

dovolil navrhnout, jestli by to už nešlo volit aklamací.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě poprosím paní 

Kopičkovou, aby se vyjádřila.  

 

 Paní Jitka Kopičková: Ano, souhlasím. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji mockrát. Děkuji za tento 

návrh. Poprosím tedy kolegy zastupitele, aby se vyslovili, zda souhlasí s tím, že budeme volit 

členy finančního výboru aklamací.  

 Kdo je pro? Všichni, 16.  

 Kdo je pro nominanty, kteří byli teď zmíněni? Zopakuji, aby všichni věděli, o čem 

hlasují, je tam pan Kadlec, pan Krym, paní Kopičková a pan Macháček.  
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 Kdo je pro? 15 Kdo je proti? 1 Kdo se zdržel? 0  

 A ještě zastupitelstvo vyjádřit souhlas se zvolením tajemnice finančního výboru. Po 

konzultaci s panem tajemníkem by to měla být paní Eliška Čančíková. 

 Kdo je pro? 16, všichni. 

 Nyní tedy přicházíme ke kontrolnímu výboru. Poprosím návrhy na předsedu 

kontrolního výboru. Pane Macháčku. 

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Navrhuji pana Koubka.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Nějaký jiný návrh? Pane 

Koubku, prosím.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Nominaci přijímám.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Volbu provedeme tajně, nebo 

aklamací? Necháme tajně. Je to jednoho člověka, ať je to tajně, prosím.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Jenom řeknu, máme na předsedu 

kontrolního výboru navrženého jenom jednoho kandidáta pana Koubka. Bude se hlasovat zase 

tak, že kdo souhlasí, zakroužkuje jméno, kdo nesouhlasí, nemusí zakroužkovat jméno. Aby 

zůstal hlasovací lístek platný, tak bude jenom zakroužkovat jméno, nebo nekroužkovat jméno. 

Pokud tam doplníte jméno, nebo přeškrtnete jméno, tak ten hlasovací lístek je neplatný.  

 Vydali jsme 16 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 16 hlasovacích lístků. Všechny 

byly platné a pan Koubek dostal 15 hlasů. Gratuluji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Gratuluji.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji vám.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dostáváme se k dalšímu bodu, a 

tím bude volba členů kontrolního výboru. Pane Koubku jako předsedo kontrolního výboru, 

prosím, máte své nominanty? 

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Ano, máme své dva nominanty. Poprosil bych, aby se 

členem kontrolního výboru stal pan Tomáš Loukota a pan Radek Řezanka.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Jsou nějací další kandidáti?  

 

 Místostarostka Eva Radová: Navrhovala bych jako členy kontrolního výboru paní 

Ing. Simonu Azilionon, která před tím působila ve finančním výboru, takže už tady obdobnou 

funkci vykonávala, a dále paní profesorku Věru Adámkovou, kterou asi také není třeba 

představovat. Nejsou tady přítomné, souhlasy s nominací máme písemně.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Navrhuji, abychom zase 

hlasovali aklamací. Kdo je pro to, abychom hlasovali aklamací? 16.  

 Kdo je pro, aby nominanti, kteří zde byli zmíněni, se stali členy kontrolního výboru? 

Snad jsem si to zapamatovala správně. Jedná se o pana Řezanku, pana Loukotu, paní 

Adámkovou a paní Azilionon.  

 Kdo je pro? Všichni, 16. Děkuji.  

 Ještě musíme vyslovit souhlas s tajemnicí kontrolního výboru. Tou by se měla stát 

podle konzultace s panem tajemníkem paní Helena Kolouchová. (Byl vysloven souhlas.)  

 Hlasujeme a jmenujeme. Přečtu usnesení. Pardon, omlouvám se za zmatečnost.  

 Zastupitelstvo MČ Praha – Libuš jmenuje tajemnicí kontrolního výboru paní Helenu 

Kolouchovou. Kdo je pro? Všichni, 16. Děkuji.  

 

10. 

Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

 Dostáváme se k dalšímu téměř už poslednímu bodu, a tím je stanovení výše odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva. V mezičase jsme vám rozdali podklad, který se ale neliší 

příliš od podkladu, který už vlastně zpracovalo vedení obce.  

 Ve stručnosti shrnu a už jsme to vlastně zmiňovali před tím v rámci debaty u volby 

jednotlivých místostarostů. Navrhujeme, aby neuvolnění členové zastupitelstva byli 

odměňováni takto: místostarosta 50 % maximální výše odměny, tzn. 9 545 korunami, 

předseda výboru ZMČ aby získal maximální výši odměny, kterou umožňuje příslušná 

vyhláška, tzn. 4 343 korun. Předseda komise tutéž částku, člen výboru zastupitelstva aby měl 

měsíční odměnu ve výši 3 619 korun, to je rovněž stoprocentní výše odměny, tak jak to 

upravuje příslušná vyhláška. Člen zastupitelstva městské části by měl částku 2 171 korun, tzn. 

100 % maximální výše odměny.  

 Dále návrh usnesení specifikuje, jak bude daná odměna případně vyplácena 

náhradníkům po případném uprázdnění mandátu, tzn., jedná se spíš o formálnější věc. Rovněž 

v tom tisku najdete ustanovení, pakliže se tím vysloví zastupitelstvo souhlas, že v případě 

výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva by daný zastupitel měl jednu měsíční 

odměnu, a to za tu nejvyšší funkci, resp. tu nejvyšší odměnu.  
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 Tento tisk také shrnuje příspěvek ze sociálního fondu, příspěvek na stravování, 

příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem za obdobných podmínek, jako pro 

zaměstnance MČ Praha – Libuš. Toto by se vázalo na uvolněné členy zastupitelstva. Tyto 

věci by skutečně měly představovat kontinuitu. Doufám, že tady jsem už nepochybila, 

kontinuitu s minulým obdobím. 

 Otevírám rozpravu, nejprve z občanů, jestli někdo chce k tomu něco říct. Kolegové 

zastupitelé? Pan Loukota.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Já k tomu jenom takovou technickou poznámku, že 

pokud to takto taxativně stanovíme, ta výše odměn se změní, tak ji potom musíme změnit i 

my rozhodnutím zastupitelstva. Je asi potom na to třeba dbát, že pokud se to změní a byla by 

samozřejmě vůle, abychom i my tu výši stanovili podle toho, co stanoví zákon, tak bychom to 

potom měli odhlasovat znovu. Může se to během volebního období změnit. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Loukoto, děkuji za tu 

poznámku. Myslím, že to přesně odpovídá zdravému rozumu, tak jak i my jsme si mysleli, že 

by to mělo být. Bohužel zákon to opravdu takto upravuje, že by tam měla být částka 

jmenovitě. Přišlo nám to logičtější, jak to bylo i tady v minulém období, nicméně aby to 

neodporovalo zákonu, dali jsme tam tu částku a jsme si vědomi toho, že ji případně budeme 

muset přeschvalovat.  

 Nějaký další dotaz nebo komentář? Paní Čančíková. (Není slyšet.)  

 Asi od momentu schválení. U náhradníků je to ode dne složení slibu, tzn., že by to 

bylo ode dne schválení, což ale v tento okamžik nevím, jak to bude přesně řečeno, jestli to 

tedy bude od 19. nebo od 18. Asi si necháme poradit. (Odpověď mimo mikrofon.) Tak ode 

dne schválení, prosím, aby to tak bylo. Někam to tam doplníme.  

 Tady bych možná poprosila pana tajemníka nebo někoho z úřadu. Aha. Máme tu 

termín plnění. Tak jestli by to stačilo takhle, nebo jestli to máme přímo dát do usnesení. 

Určitě do usnesení. Dobře. 

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Paní starostko, poslední věta je k termínu: Nejdříve 

však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo. Už píšeme asi čtvrt 

hodiny 19., takže by tam mělo být od 19. Je to úplně poslední věta. Dobře.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Omlouvám se, možná už jsem 

moc unavená. Nevidím tu poslední větu, o které mluvíte. 

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Úplně poslední věta na druhé straně.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: To je důvodová zpráva. Nevím, 

jestli to můžeme považovat za patřičné. Myslím si, že to asi musí být v usnesení. Já bych 

osobně navrhla do bodu I. ZMČ Praha – Libuš stanovuje měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva ode dne schválení takto. Ode dne přijetí usnesení. Děkuji. Děkuji i za 

tyto technické poznámky.  

 Má k tomu ještě někdo komentář nebo dotaz? Pane Melichare.  

 

 Místostarosta Jaroslav Melichar: Děkuji. Dávám jenom k úvaze, zda by doplnění od 

data 19. nebo od data přijetí nemělo být na konci za bodem IV. jako jeho pokračování. 

Nevím. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Můžeme to tam dát, usnesení 

platí ode dne přijetí usnesení. Máme doporučeno to nechat takhle nahoře, jak to bylo. Všichni 

vědí, o čem budeme hlasovat, nebo máme požádat návrhový výbor, aby to ještě jednou 

přečetl? Dobře. Poprosíme návrhový výbor, aby to přečetl, prosím, ještě jednou, to usnesení.  

 Můžete nám, prosím, zopakovat, kdo byli členové návrhového výboru? Omlouvám se, 

neudrželi jsme to. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Návrhová komise. Návrh usnesení zní: ZMČ Praha 

– Libuš  

 I. stanovuje měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha – Libuš ode dne přijetí 

usnesení takto:  

 1. místostarosta 19 545 Kč (50 % maximální výše odměny), 

 2. předseda výboru ZMČ Praha – Libuš 4 343 Kč (100 % maximální výše odměny), 

 3. předseda komise RMČ Praha – Libuš 4 343 Kč (100 % maximální výše odměny), 

 4. člen výboru ZMČ Praha – Libuš 3 619 Kč (100 % maximální výše odměny), 

 5. člen ZMČ Praha – Libuš 2 171 Kč (100 % maximální výše odměny). 

 Náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva je měsíční odměna 

poskytována nejdříve ode dne složení slibu. Stane-li se uvolněný člen zastupitelstva 

neuvolněným členem zastupitelstva, je mu poskytována měsíční odměna neuvolněného člena 

zastupitelstva ode dne, kdy se stal neuvolněným členem zastupitelstva.  

 II. stanovuje v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

MČ jednu měsíční odměnu za nejvyšší funkci schválenou ZMČ Praha – Libuš.  

 III. rozhodlo poskytovat uvolněným členům ZMČ Praha – Libuš ze sociálního fondu 

příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem za 

obdobných podmínek, jako zaměstnancům MČ Praha – Libuš.  
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 IV. ukládá tajemníkovi MČ Praha – Libuš informovat odbor ekonomický o přijatém 

usnesení.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji moc. Byl to v tento čas 

výkon. Kdo je, prosím, pro toto usnesení? 16, všichni. Děkuji.  

 

11.   

Pověření členů Zastupitelstva městské části Praha-Libuš k podepisování doložky podle § 

43 zákona č 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 

 

 Posledním věcným bodem tohoto jednání je pověření členů zastupitelstva městské 

části k podepisování doložky podle § 43 zákona č 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve 

znění pozdějších předpisů.  

 Navrhujeme, aby tuto doložku mohli podepisovat následující zastupitelé. Navrhujeme 

paní Michaelu Novotnou Burdovou, paní Petru Sedláčkovou, Eugena Vojvodu, Radka Horáka 

a pana Martina Franka.  

 Je, prosím, k tomu nějaký dotaz nebo doporučení? Otevírám rozpravu. Děkuji.  

 

 Zastupitel Martin Frank:  Já bych, pokud to není nutné, se těchto doložek zřekl.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře, samozřejmě musíme 

respektovat. Zeptáme se všech lidí, kteří tam byli. Zeptám se ostatních tedy, jestli s tím 

souhlasí.  

 

 Zastupitel Radek Horák: Přijímám.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Přijímám.  

 

 Zastupitelka Petra Sedláčková: Přijímám. 

 

 Zastupitel Eugen Vojvoda: Přijímám.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. V tom případě se nám 

zredukoval počet navržených. Je nyní k tomu nějaký dotaz, doporučení, komentář? V tom 

případě hlasujeme o usnesení v tomto znění:  

 ZMČ Praha – Libuš pověřuje k podepisování doložky podle § 43 zákona č 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, následující zastupitele: Mgr. 

Michaelu Novotnou Burdovou, Mgr. Petru Sedláčkovou, Eugena Vojvodu, Mgr. Radka 

Horáka. 

 Kdo je, prosím, pro? 11 Proti? Nikdo.  Zdržel se? 5.  

 Děkuji mnohokrát. To byl poslední věcný bod tohoto jednání. Další zastupitelstvo 

plánujeme přibližně na polovinu prosince a pokusíme se dát termín dopředu co nejdříve, 

abyste s tím mohli počítat. Stejně tak zastupitelstva na další rok, abyste si mohli rezervovat 

čas ve vašich kalendářích. 

 Chtěla bych moc poděkovat za to, že jste vydrželi až do konce. Ráda bych vám 

popřála příjemný večer, ale ono už je to skoro pěkné ráno. Mějte se hezky a na shledanou.  


