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

schválení programu. 
 

Paní starostka zahájila zasedání zastupitelstva v 18:05 hodin 

Zkonstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva. 

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

usnášeníschopné. K ověřenému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Online: zastupitel Horák 

 

Omluveni: z celého jednání zastupitelé Korbel,  

                z pozdějšího příchodu zastupitelé Koudelková, Loukota. 

 

 

Jako ověřovatele zápisu požádala zastupitele Franka a Sedláčkovou, oba projevili souhlas.    

Hlasováno: 14-0-0 

 

Do návrhového výboru požádala zastupitele Macháčka, Koubka a Řezanku, všichni projevili 

souhlas.  

Hlasováno: 14-0-0 

 

Všichni členové obdrželi návrh programu, paní starostka se dotázala přítomných, zda má 

někdo k takto předloženému návrhu programu připomínky. 

 

Paní starostka navrhla zařazení nového bodu TISK Z 061 Pověření k získání dopravně-

technických informací k vyhodnocení zátěže otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní 

Břežany na „Silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513“. Bod by byl zařazen mezi body č. 13 

a  č. 14. 

Hlasováno: 10-3-1 a návrh byl přijat.  

 

Nikdo jiný neměl již připomínky, proto paní starostka nechala hlasovat o takto upraveném 

programu. 

 

1. Zahájení 
 

Pevně zařazený bod jednání: 

2. Informace o záměru výstavby společnosti JRD – Obytný soubor Mirotická - na 19.00 

hodin 

 

Ostatní body jednání: 

3. Interpelace občanů  

4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 

5. Ustanovení politika projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 

6. Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru  

7. Stanovení výše odměn předsedům a členům komisí  

8. Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2023 
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9. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 15/2022, č. 16/2022, 

rozpočtové opatření č. 33/2022, č. 34/2022  

10. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění   

11. Územní studie „ Depo Písnice“ 

12. Návrh na pořízení změny územního plánu pozemku parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice 

13. Stanovisko MČ k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě metra „Trasa 

I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory + stavební jáma Rezerva“ 

14. Pověření k získání dopravně-technických informací k vyhodnocení zátěže otevření 

mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany na „Silničním okruhu kolem Prahy, stavba 

513 

15. Zpráva o činnosti Rady 

16. Různé  

17. Závěr 
 

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

 

 

K bodu 2 - Interpelace občanů  

 
Diskuse se zúčastnili: Matěj Kadlec – šéfredaktor časopisu U Nás 

Hlasování o otevření diskuse: pro 13 zastupitelů. 

Diskuse se dále zúčastnili zastupitelé: Melichar, Koubek. 

 

18:23 hodin - zastupitel Horák se odpojil z online přenosu – přítomno 13 zastupitelů. 

 

 

K bodu 3 – Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023 (TISK 

Z 050) 
 

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů je ustanoveno podle § 13 odst. 1 - nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 

rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do 

schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, odst. 2 - pravidly rozpočtového 

provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu 

usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, 

podle zvláštního zákona, odst. 3 - pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 

plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u 

právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo městské části, 

odst. 4 - při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí 

měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového 

provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový 

rok, vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 

financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu 

předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, odst. 5 - rozpočtové 

příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představila místostarostka Turnová.  
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Tůmová, Macháček, Tůmová. 

 

18:30 hodin – příchod zastupitel Loukota – přítomno 14 zastupitelů. 

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. zabezpečit dodržování 

Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023. 

 

Hlasováno: 

Pro: 12 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Řezanka, Frank, 

Černá, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda) 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (zastupitelé: Loukota, Macháček) 

a bylo přijato usnesení č. 64/2022. 

 

 

K bodu 4 – Ustanovení politika projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní 

Agenda 21. (TISK Z 051) 
 

Na konci roku 2005 byla zahájena realizace projektu Zdravá Libuš a Písnice, ve kterém jsou 

uplatňována kritéria místní Agendy 21 s principy udržitelného rozvoje.  

Politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 byl v minulém volebním 

období starosta MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek. Vzhledem k novému složení 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš po komunálních volbách v roce 2022 je nutné zvolit nového 

politika. Navrhujeme zvolit nového politika pana místostarostu Jaroslava Melichara, který má 

gesci MA 21 na starosti. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Materiál představila místostarostka Tůmová. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Melichar, Koubek. 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 pana místostarostu 

MČ Praha-Libuš Jaroslava Melichara.  

 

Hlasováno: 

Pro: 14 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 65/2022. 
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K bodu 5 - Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK 

Z 052) 
 

Paní starostka představila materiál a zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

 

18:30 hodin – příchod zastupitel Horák – přítomno 15 zastupitelů. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Koubek.  

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období od 

12/2021 do 9/2022 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve výši od 1.200,- Kč do 

1.600,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda, 

Horák) 

Proti:0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 66 /2022. 

 

 

 

K bodu 6 – Stanovení výše odměn předsedům a členům komisí (TISK 

Z 053) 

 
Rada MČ usiluje u komisí Rady MČ o to, aby byly tvořené zejména odborníky a aktivními 

občany. To považuje za předpoklad pro dobré plnění poradní a iniciativní role komisí ve 

vztahu k Radě MČ. Považuje za důležité, aby tito odborníci byli za svoji práci odměněni, byť 

by se jednalo o odměnu symbolickou. 

ZMČ je předkládán odsouhlasený návrh RMČ na stanovení výše měsíční odměny členům 

komisí a výborů, kteří jsou členy zastupitelstva, ve výši 2. 171,- Kč. Předsedům komisí a 

výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za měsíc a to ve výši 2.172,- Kč. Dále je předkládán 

návrh na výši odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 400,- 

Kč  za  účast na jednom jednání komise / výboru s tím, že roční výše odměny nepřekročí 

4.000,- Kč. Odměny by byly vypláceny pololetně. 

Celkem byly zřízeny čtyři komise. Pokud předpokládáme, že každá komise bude mít předsedu 

a 6 členů, bude roční výdaj na komise činit cca 122.000,- Kč (předseda komise, který není 

členem zastupitelstva cca 26.000,- Kč a 24 členů – cca 96.000,- Kč). 

 

Paní starostka představila materiál a zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Koubek, paní starostka. 

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. stanovuje měsíční odměnu členům komisí, kteří jsou neuvolněnými členy 

zastupitelstva, ode dne přijetí usnesení ve výši 2.171,- Kč, 

2. stanovuje měsíční odměnu předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, 

ode dne přijetí usnesení ve výši 2.172,- Kč, 

3. stanovuje odměnu členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ode 

dne přijetí usnesení ve výši 400,- Kč za účast na jednom jednání komise / výboru 

s tím, že celková vyplacená částka nepřesáhne 4.000,- Kč ročně za jednoho člena, 

s výplatou pololetně. 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda, 

Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 67/2022. 

 

 

K bodu  7 - Návrh Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro poskytování 

programových dotací na rok 2023 (TISK Z 054) 

 
Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán návrh Dotačního programu MČ Praha-

Libuš pro rok 2023 ve stejné struktuře jako v roce 2022.  

Dotační program obsahuje pět programů (oblast realizace projektu MA21, sportu, kultury 

a volného času, sociálních služeb, dlouhodobé sportovní přípravy dětí a mládeže a primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených příspěvkových 

organizacích/školách). 

Celkový objem finančních prostředků navrhovaného Dotačního programu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2023 v závislosti na schváleném rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2023 činí 

maximálně 1 080 000,- Kč.   

V rozložení dotace byla provedena změna na základě statistiky za předchozí roky. Oblast č. 3 

byla ponížena o 30 000 Kč a tato částka byla převedena do oblasti č. 2. 

 

Materiál představila místostarostka Turnová a paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, paní starostka, Radová, Koubek. 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových 

dotací s alokací maximální částky 1 080 000,- Kč v závislosti na schválení rozpočtu 

městské části Praha-Libuš pro rok 2023 viz. příloha č. 1 tohoto usnesení v následujících 

oblastech:  

- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 s 

alokací 60 000,- Kč, 

- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové 

činnosti s alokací 430 000,- Kč, 
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- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti s alokací 80 000,- Kč, 

- Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže) s alokací  440 000,- Kč,  

- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

ve zřízených příspěvkových organizacích/školách s alokací 70 000,- Kč, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši 1 080 000,- Kč z rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro rok 2023 na Dotační program MČ Praha-Libuš pro rok 2023, 

3. vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 programové dotační řízení MČ Praha-Libuš pro 

rok 2023 za těchto podmínek: 

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2023, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2023 se podávají do Odboru kancelář 

starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – 

Libuš v termínu od 27. 2. 2023 do 15. 3. 2023 do 14:00 hodin v úředních hodinách, 

blíže viz Dotační program,  

- žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři a v souladu s platnými 

pravidly pro poskytování programové dotace, viz přílohy A, B, C včetně povinných 

příloh, 

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2023 budou hodnoceny na základě 

podmínek a kritérií stanovených Dotačním programem MČ Praha-Libuš pro rok 2023 

na poskytování programových dotací,  

- výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a na 

internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 2. 5. 2023,  

4. schvaluje text vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, viz příloha D, 

formuláře pro podání žádosti, viz přílohy A, B, C, a finanční vypořádání dotace, viz 

příloha E k příloze č. 1 tohoto usnesení, 

5. ukládá:  

- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnit vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-

Libuš na rok 2023 pro poskytování programových dotací na úřední desce ÚMČ 

Praha-Libuš a internetových stránkách MČ Praha-Libuš do 19. 12. 2022, 

6. pověřuje paní místostarostku Mgr. Kateřinu Turnovou podpisem Dotačního 

programu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

7. pověřuje Radu městské části Praha-Libuš schválením seznamu úspěšných žadatelů 

o poskytnutí dotace a uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2023. 

 

18:45 hodin - příchod zastupitelka Koudelková 18:45 – počet zastupitelů 16. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, 

Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 68/2022. 
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K bodu 2 - Pevně zařazený bod – prezentace JRD Nová Libuš 
 

Zástupci společnosti JRD představili projekt Nová Libuš při ul. Novodvorská. 

Paní starostka následně zahájila diskusi. 

Diskuse se zúčastnili zastupitelé: Melichar, Tůmová, Koubek. 

Hlasování o vystoupení občana Kadlece, hlasováno pro 16 zastupitelů a bylo schváleno. 

 

20:00 hodin - ukončení prezentace. 

 

 

K bodu  8 – Návrh na úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022  č. 

15/2022,  č. 16/2022, rozpočtové opatření č. 33/2022,  č. 34/2022. (TISK R 

055) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

usnesení č. 2/2022 ze dne 11.1.2022. 

RO č. 33 - ZMČ Praha-Libuš je předkládán ke schválení návrh úpravy rozpočtu MČ Praha-

Libuš na rok 2022 č. 15/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 33/2022. V červnu byla 

schválena ZMČ Praha-Libuš úprava rozpočtu (RO č. 11), kdy bylo na výstavbu Sportovního a 

rekreačního areálu ZŠ Meteorologická schváleno financování z prostředků MČ Praha-Libuš 

ve výši 1,2 mil. Kč. Rozpočtové opatření č. 33/2022 je přesun finančních prostředků 

z kapitoly školství – investiční výdaj – Sportovní a rekreační areál ZŠ Meteorologická zpět na 

nespecifikované rezervy MČ Praha-Libuš. MČ Praha-Libuš obdržela z MHMP v lednu 

z rezervy HMP dotaci ve výši 2 mil. Kč a v září 2022 z rozpočtu HMP druhou dotaci ve výši 

1,5 mil. Kč na výstavbu Sportovního a rekreačního areálu ZŠ Meteorologická.  Není tedy 

nutné financovat výstavbu areálu z prostředků MČ Praha-Libuš.   

RO č. 34 -  ZMČ Praha-Libuš je předkládán ke schválení návrh úpravy rozpočtu MČ Praha-

Libuš na rok 2022 č.16/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 34/2022. Jedná se o 

převod finančních prostředků na účet FRR MČ Praha-Libuš. Ve schváleném rozpočtu na rok 

2022 byla v kapitole školství schválena rezerva běžných výdajů ve výši 4 365 500,- Kč. Zde 

je zahrnuta také vratka NFV MŠ Mezi Domy ve výši 365 500,- Kč. Z této rezervy byla 

poskytnuta dotace na provoz adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny Základní škole 

Meteorologická a Mateřské škole Mezi Domy, celkem ve výši 2 179 000,- Kč a dále dotace 

Mateřské škole Mezi Domy na provoz nové třídy od září do prosince 2022 ve výši 1 118 600,- 

Kč. Dotace na provoz adaptačních skupin byly poskytnuty na období od dubna do srpna a 

podléhaly vyúčtování v roce 2022. ZŠ Meteorologická i MŠ Mezi Domy řádně tuto dotaci 

vyúčtovali a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 141  511,79 Kč (ZŠ Meteorologická) a 

26 539,22 Kč (MŠ Mezi Domy), vrátí na účet zřizovatele. Finanční prostředky, které zůstaly 

na kapitole školství – 870.400,- Kč, včetně vrácených finančních prostředků – 365.500,- Kč, 

budou převedeny na FRR. Jedná se celkem o částku ve výši  1 235 900,- Kč.  
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Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Materiál okomentovala místostarostka 

Turnová. Dále se rozpravy nikdo nezúčastnil a tak paní starostka požádala návrhovou komisi 

o přednesení návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 15/2022     rozpočtové 

opatření č. 33/2022,  

2. bere na vědomí informaci o čerpání a vyúčtování navýšeného provozního příspěvku ZŠ 

Meteorologická a MŠ Mezi Domy v souvislosti s provozem adaptačních skupin pro děti 

z Ukrajiny a tímto se zároveň ZŠ Meteorologická a MŠ Mezi Domy snižuje o vrácenou částku 

provozní příspěvek na rok 2022, 

3. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č. 16/2022 rozpočtové opatření 

č. 34/2022. 

 

20:03 hodin - nepřítomen zastupitel Melichar - počet zastupitelů 15.  

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Loukota, Řezanka, Frank, 

Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 69/2022. 

 

 

K bodu  9 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2022, 

provedených rozpočtovými opatřeními, které schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. (TISK 

Z 056) 

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

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

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

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

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

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Na základě zplnomocnění 

Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš, usnesením č. 2/2022 ze dne 11.1.2022. Rada 

městské části Praha-Libuš schválila úpravy rozpočtu č. 12/2022,  č. 13/2022,  č. 14/2022 a č. 

17/2022 v období od 22.9.2022 do 28.11.2022, provedené rozpočtovými opatřeními č. 

28/2022 – č. 32/2022 a č. 35/2022 – č. 36/2022. Finanční výbor tyto změny rozpočtu 

projednal na svém zasedání dne 5.12.2022. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se rozpravy nikdo nezúčastnil a tak 

paní starostka požádala návrhovou komisi o přednesení usnesení. 

 

20:06 hodin odchod zastupitelka Černá – počet zastupitelů 15. 
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 202/2022 ze dne 22.9.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 12/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 28/2022 – č. 30/2022 

- usnesení RMČ č. 232/2022 ze dne 14.11.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 13/2022 provedenou  rozpočtovým opatřením č. 31/2022  

- usnesení RMČ č. 247/2022 ze dne 28.11.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 14/2022, provedenou rozpočtovým opatřením č. 32/2022   

- usnesení RMČ č. 249/2022 ze dne 28.11.2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 17/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 35/2022 – č. 36/2022 

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

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

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda, 

Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č.70/2022. 

 

20:10 hodin příchod zastupitelka Černá – počet zastupitelů 16. 

 

 
K bodu  10 - Souhlas s pořízením územní studie „Depo Písnice“ (TISK 

Z 057) 
 

MČ Praha-Libuš obdržela dne 23. 11. 2022 dopis z MHMP Odboru územního rozvoje týkající 

se záměru pořízení územní studie „Depo Písnice“. Odbor územního rozvoje MHMP jako 

orgán územního plánování podle § 6 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu sděluje MČ Praha-Libuš svůj záměr pořídit podle § 30 odst. 2) stavebního 

zákona z vlastního podnětu územní studii s názvem „Depo Písnice“. Jedná se o součást řady 

postupně zpracovávaných územních studií sledujících budoucí trasu D pražského metra. 

Odbor územního rozvoje žádá o písemný souhlas městské části s uvedeným záměrem 

pořizovatele. Rozsah řešeného území, postup prací a další podrobnosti budou upřesněny 

v rámci následných jednání.  

Studie se týká území kolem budoucí stanice metra D Depo Písnice. Umožní dotvořit a 

naplánovat nové změny v území, definovat a umístit jeho různé funkce, vytvořit síť 

komunikací a propojení do sousední MČ a obcí. Stanice Depo Písnice je koncovou stanicí na 

nově navrhované trase D pražského metra. Vlastní stanice je situována v místě současného 

průmyslového areálu, umístěného v jihozápadním kvadrantu křížení ulic Vídeňská a 

Kunratická spojka. Stavba samotného Depa Písnice zahrnuje vlastní stanici metra, 

velkokapacitní parkoviště P+R s celkovou kapacitou 850 míst, autobusový terminál 

s odstavnými plochami a dopravní napojení na východní obchvat Písnice a komunikaci 

Vídeňská. V metropolitním plánu se jedná o rozvojové a transformační území, jehož 

dotvoření územní studie umožní.  
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Vzhledem k pravděpodobně většímu rozsahu území než je samotná stanice metra D Depo 

Písnice a s ohledem na srozumitelnost záměru, který bude projednáván také s veřejností, 

doporučujeme upravit název studie na „Depo Písnice a okolí“. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Materiál představila místostarostka Tůmová. 

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

  

Hlasování o vystoupení občana Kadlece:   

hlasováno pro 15 zastupitelů a bylo schváleno. 

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. souhlasí s pořízením územní studie „Depo Písnice“, 

2. doporučuje úpravu názvu požadované územní studie na „Depo Písnice a okolí.“ 

3. pověřuje místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D., odesláním stanoviska ZMČ 

Praha-Libuš na Odbor územního rozvoje MHMP. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, 

Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 71/2022.                                              

 

 

K bodu  11 - Návrh na pořízení změny územního plánu pozemku parc. č. 

835/171 v k.ú. Písnice (TISK Z 058) 
 

Městská část Praha-Libuš obdržela dne 14. 9. 2022 návrh na pořízení změny územního plánu 

na pozemku parc.č. 835/171 v k.ú. Písnice. Žádost byla přeposlána na MHMP 7.11.2022. 

Navrhovaná změna: 

Pozemek parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice je veden dle KN jako orná půda s ochranou ZPF, dle 

ÚP je VV – veřejné vybavení. Žádáme o změnu na OB – stavební pozemek na výstavbu 

rodinného domu o 2 NP. 

Současné využití ploch: 

Zeleň – orná půda 

Důvody pro pořízení změny ÚP dle Návrhu pro pořízení změny územního plánu 

Stavba RD – pozemek navazuje na zástavbu rodinnými domy v k.ú. Písnice kolem ulice Ke 

Kašně. 

Odbor územního rozvoje MHMP (č.j. MHMP 2136198/2022) bude pořizovat územní studii 

s názvem „Depo Písnice“ která bude podkladem pro rozhodování v území a změny územního 

plánu. Návrh Metropolitního plánu pro tento pozemek a širší oblast nadále počítá s občanskou 

vybaveností.  

Stanovisko Komise stavební a dopravy ze dne 10.10.2022  

Návrh na pořízení změny územního plánu parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice  

 

Žadatel (investor): 
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Petr Říbal, V Remízku 983/26, Praha 5 152 00 

Michaela Říbalová, Belgická 23, Praha 2 120 00 

 

Návrh usnesení: Komise stavební a dopravy bere žádost na vědomí a k návrhu se vyjádří až 

po zpracování územní studie „Depo Písnice“, která zahrnuje i tuto lokalitu 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

Stanovisko RMČ Praha-Libuš č. 243/2022 ze dne 28.11.2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem paní Michaely Říbalové, bytem Belgická 23, 120 

00, Praha 2 a panem Petrem Říbalem, bytem V Remízku 983/26, 152 00 Praha 5 se 

změnou územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice 

z VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné).  

2. pověřuje místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. předložením žádosti 

k projednání na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Materiál představila místostarostka Tůmová. 

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

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. nesouhlasí s předloženým návrhem paní Michaely Říbalové, bytem Belgická 23, 120 

00, Praha 2 a panem Petrem Říbalem, bytem V Remízku 983/26, 152 00 Praha 5 se 

změnou územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 835/171 v k.ú. Písnice z VV 

(veřejné vybavení) na OB (čistě obytné),  

2.  podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie „Depo Písnice“. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, 

Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 72/2022. 
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K bodu  12 - Stanovisko MČ z hlediska dotčeným zájmů k projektové 

dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě metra „Trasa I.D metra 

v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory + stavební jáma Rezerva“ 

(TISK Z 059) 
 

Společnost Inženýring Dopravních staveb, která zastupuje DP. hl. m. Prahy jako investora 

stavby trasy ID metra v Praze, požádala MČ o stanovisko k PD pro zařízení staveniště na 

trasu I.D metra, 1. etapa: provozní úsek Pankrác – Nové Dvory + stavební jáma 

Rezerva.  

Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2013, s opravou zřejmých nesprávnosti v 04_2014, 

pravomocné v  07_2014.  

 „Stavební jáma Rezerva“, která je umístěná v traťovém úseku mezi budoucími stanicemi 

Depo Písnice a Písnice se nachází pouze na  k.ú. Kunratice. Stavební jáma bude sloužit pro 

montáž razících mechanizmů a z tohoto prostoru bude také zahájena ražba traťových tunelů 

až do stanice Nádraží Krč. Ražba bude provedena v I. etapě výstavby. V této fázi nebudou 

budovány stanice na našem území (Libuš, Písnice a Depo Písnice).  

Výjezd a vjezd do zařízení staveniště  je uvažován do ul. Kunratická spojka, navrhujeme, aby 

byla vedena směrem na Vídeňskou mimo oblast Libuše a Písnice. 

Dopravní napojení bytových domů v ulici Švihovská na Kunratickou spojku bude zachováno, 

ale napojuje se na ni i staveništní doprava ze stavebního objektu SOD 25 Rezerva, proto 

navrhujeme požadovat takové řešení, aby nedocházelo ke kolizi s rezidenty bytového 

komplexu Ekospolu v ulici Švihovská. 

 

Paní starostka představila materiál a zahájila rozpravu k tomuto bodu.  

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Koubek, Melichar, Radová.  

 

Protinávrh zastupitele Koubka na doplnění 3. bodu usnesení: 

Zastupitelstvo požaduje, aby Rada MČ Praha-Libuš uspořádala veřejné projednání s občany 

v dotřené lokalitě v termínu do dalšího plánovaného Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

Nebylo hlasováno. 

 

Protinávrh místostarostky Radové na doplnění 3. bodu usnesení: 

ZMČ požaduje, aby Rada MČ uspořádala veřejné projednání s občany a sběr jejich 

připomínek. 

Nebylo hlasováno. 

 

Protinávrh místostarosty Melichara na doplnění 3. bodu usnesení: 

ZMČ pověřuje RMČ uspořádáním veřejné diskuse s občany MČ o problematice nejpozději do 

2. Řádného zasedání ZMČ v roce 2023 

Hlasováno: 15-0-0 a bylo přijato. 

  

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení po zapracování 3. bodu dle protinávrhu pana místostarosty Melichara.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

1. bere na vědomí projektovou dokumentací pro zařízení staveniště ke stavbě „Trasa I.D 

metra v Praze, provozní úsek ID1b Olbrachtova (bez) - Nové Dvory + ražby TBM“ 

pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

z 10/2021, 

2. požaduje  
- z důvodu nevyhovujícího stavu účelové komunikace NN7064, která byla 

budována jako dočasná příjezdová komunikace k bytovým domům Ekospol, 

projednat její užívání a podmínky užívání s vlastníkem komunikace, 

- zajištění bezpečného dopravního napojení bytových domů Ekospol v ulici 

Švihovská, Praha 4 - Písnice  na Kunratickou spojku, a to bez kolize s 

obousměrnou staveništní dopravou z ulice Kunratická spojka do areálu 

zařízení staveniště, např. zřízením samostatné obslužné komunikace pouze pro 

stavbu,   

- prověřit možnost jednosměrné dopravy s příjezdem na mezideponii vyrubané 

zeminy z Kunratické spojky a odjezdem přes ulici Pramenná, případně 

alternativní napojení na Vídeňskou ulici, zároveň prověřit možnost přemístění 

mezideponie východním směrem (s možností výjezdu na ulici Vídeňskou), 

- směřovat případný výjezd ze stavby z ulice Pramenná (případě alternativní 

napojení) na Vídeňskou výhradně směrem ven z Prahy, tedy v trase Pramenná 

– Vídeňská – DO (Pražský okruh), aby v křižovatce Vídeňská x Pramenná 

nedocházelo k nárůstu levých odbočení, 

- zajištění opatření proti šíření prachu a hluku ze stavební činnosti směrem 

k obytné výstavbě RD v Písnici - např. protihlukovou stěnou, 

- zajištění pravidelné údržby a pravidelného čištění komunikací dotčených 

stavbou, 

- po dokončení stavby uvést stávající komunikace do původního stavu, 

- prověřit možnost eliminace činnosti nejhlučnějších zařízení v nočních hodinách 

k zajištění nočního klidu,  

- dodržení podmínek závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze 

dne 3. 10. 2019 č. j. HSHMP 41147/2019, 

- aby staveništní doprava ze stavebního objektu SOD 25 Rezerva nebyla vedena 

komunikací Libušská a Meteorologická, 

- prověřit možnost urychlené výstavby obchvatu Písnice, 

- prověřit možnost zkapacitnění odbočovacího pruhu na Kunratické spojce ve 

vazbě na nákladní dopravu. 

3. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš uspořádáním veřejné diskuze s občany MČ o 

problematice nejpozději do 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

v roce 2023. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Loukota, 

Řezanka, Frank, Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, 

Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 73/2022. 
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K bodu 13 – Pověření k získání dopravně-technických informací k 

vyhodnocení zátěže otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany na 

„Silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513“ (TISK Z 061) 

 
Vedení MČ usiluje o rozhodování podložené daty. Data o vlivu otevření mimoúrovňové 

křižovatky Dolní Břežany, které má MČ k dispozici, jsou z roku 2010. Intenzita dopravy se 

od té doby velmi posunula a je třeba znovu vyhodnotit vliv otevření mimoúrovňové 

křižovatky na MČ. Toto vyhodnocení může vyžadovat měření v různých režimech otevření 

sjezdu mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany. S ohledem na usnesení Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš č. 40/2011 ze dne 9. 11. 2011, které nesouhlasí se zkušebním zprovozněním 

mimoúrovňové křižovatky, je předkládáno usnesení k pověření paní starostky, aby mohla 

jednat o možnosti testovacího otevření mimoúrovňové křižovatky za účelem získání 

potřebných dat.  

 

Paní starostka představila materiál a zahájila rozpravu k tomuto bodu.  

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Melichar, paní starostka, Řezanka, Koubek, 

Turnová, Tůmová, Radová, Koudelková, Loukota. 

 

Hlasování o 4. vystoupení zastupitele Koubka - pro 16 zastupitelů a bylo schváleno. 

Hlasování o dalším vystoupení zastupitele Koubka, místostarostky Turnové a občana Kadlece 

– pro 16 zastupitelů a bylo schváleno.  

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 40/2011 ze dne 9. 11. 

2011, týkající se mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany na „Silničním okruhu 

kolem Prahy, stavba 513“, 

2. bere na vědomí četné žádosti obyvatel MČ Praha-Libuš i okolních obcí, zejména 

Dolních Břežan, o otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany, 

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. k prověření možnosti 

zkušebního otevření mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany  za účelem získání 

dopravně-technických dat, která by umožnila posoudit vliv na MČ Praha-Libuš.  

 

Hlasováno: 

Pro: 9 (zastupitelé: paní starostka, Tůmová, Radová, Turnová, Melichar, Vojvoda, 

Sedláčková, Horák, Novotná Burdová) 

Proti: 7 (zastupitelé: Frank, Loukota, Řezanka, Macháček, Koudelková, Černá, Koubek) 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 74/2022. 
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K bodu 14 - Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 31. 8. 2022 

do 28. 11. 2022 (TISK Z 060) 
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 31. 8. 

2022 do 28. 11. 2022. Rada se v tomto období sešla 12 x. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

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

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

22:10 hodin - nepřítomen zastupitel Loukota – počet zastupitelů 15. 

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 31. 8. 2022 do 28. 11. 

2022. 

 

Hlasováno: 

Pro: 15 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Radová, Tůmová, Melichar, Řezanka, Frank, 

Černá, Macháček, Koudelková, Koubek, Novotná Burdová, Sedláčková, Vojvoda, Horák) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 75/2022. 

 

 

K bodu 15 – Různé 

 
Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Koubek, Radová, Turnová, paní starostka, Melichar, 

Frank; vedoucí OŽPD Borský.  

 

22:16 hodin – odchod zastupitelka Černá – počet zastupitelů 14. 

 

 

K bodu 16 – Závěr 

 
Ve 22:30 hod. paní starostka zasedání Zastupitelstva ukončila a poděkovala všem přítomným 

za účast. 

 

 

 


