
 Zastupitelstvo 14. 2. 2023 

 - 1 - 

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

schválení programu. 
 

Paní starostka zahájila 1. zasedání zastupitelstva v roce 2023 v 18:00 hodin. 

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

v tento čas bylo přítomno všech 17 členů, zasedání bylo usnášeníschopné. K ověřenému 

zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Přítomni: zastupitelé Černá, Řezanka, Loukota, Korbel, Koubek, Macháček, Koudelková, 

paní starostka, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, Sedláčková. 

 

Online: zastupitel Frank 

 

Jako ověřovatele zápisu požádala paní starostka zastupitele Loukotu a Vojvodu oba projevili 

souhlas.    

Hlasováno: 17-0-0 

 

Do návrhového výboru požádala paní starostka zastupitele Horáka, Vojvodu a Sedláčkovou 

všichni projevili souhlas.  

Hlasováno: 17-0-0 

 

Všichni členové obdrželi navržený program. Paní starostka navrhla zařazení nového bodu: 

Volba člena FV, před bod č. 13. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo přijato 

 

Paní starostka se tázala přítomných, zda má někdo k takto předloženému návrhu programu 

další připomínky. 

 

Zastupitel Macháček navrhl bod číslo 4 „Návrh rozpočtu MČ Praha–Libuš na rok 2023, návrh 

finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2023 a návrh střednědobého 

výhledu“ rozdělit na dva body tak, aby byl  návrh střednědobého výhledu na roky 2024-28 

samostatným bodem.  

Následné diskuse se zúčastnili zastupitelé: Radová, Turnová, Macháček, Koubek. 

Hlasováno: 10-1-6 a bylo přijato 

 

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

upraveném programu. 

 

Návrh programu: 
1. Zahájení  

 

Pevně zařazený bod jednání: 

2. Návrh na uzavření Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a 

jejich správě a návrh na uzavření dohody o ukončení Smlouvy o obhospodařování 

investičních nástrojů MČ Praha-Libuš Českou spořitelnou a.s.  

 

Ostatní body jednání:       
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3. Interpelace občanů  

4. Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023, návrh finančního plánu ekonomické 

činnosti  
5. Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 - 2028 
6. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb.   
7. Jmenování komisí k realizaci Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2023  

8. Odejmutí pozemku parc. č. 319 v k.ú. Libuš ze svěřené správy MČ Praha-Libuš  

9. Uzavření Kupní smlouvy se společností Rezidence Měcholupy s.r.o. 

10. Převod členství v Bytovém družstvu Libuš 

11. Informace o změnách rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření schválených 

RMČ Praha-Libuš v rámci zmocnění  

12. Návrh na odpuštění navýšeného nájemného o míru inflace za rok 2022 vyhlášenou 

Českým statistickým úřadem pro společnost KOUTECKÝ, s.r.o. a Zdravotnická 

Asistenční služba Praha, z.s. 

13. Úprava Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 

14. Rezignace člena Finančního výboru a volba nového člena  

15. Zpráva o činnosti Rady 

16. Různé  

17. Závěr 
 

Hlasováno: 17-0-0 a program byl schválen. 

 

 

K bodu 2 – Návrh na uzavření Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje 

investičních nástrojů a jejich správě a návrh na uzavření dohody o 

ukončení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů MČ Praha-

Libuš Českou spořitelnou a.s. (TISK Z 001) 

MČ vedla jednání se zástupcem České spořitelny o změně investiční strategie MČ při 

obhospodařování investičních nástrojů ve výši cca 25.000.000,- Kč. Uplynulé roky vedly k 

nepředvídatelným skutečnostem, které významně ovlivňovaly dění na finančních trzích. 

Výkonnost portfolia dosáhla menšího než očekávaného zhodnocení. V konečné fázi bylo 

preferováno řešení, které by přinášelo stabilní a jasný výnos po delší dobu, což v současnosti 

nabízí státní dluhopisy České republiky (jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů v 

CZK s vysokou likviditou). Výnosy těchto dluhopisů jsou nyní pozitivně ovlivněny vysokou 

úrokovou sazbou ČNB. V případě držení do splatnosti je navíc u dluhopisů s fixním kupónem 

výnos předem známý, po celou dobu investice stejný a garantovaný státem. Výsledkem 

jednání tak je záměr uzavřít Komisionářskou smlouvu, která umožní získat výše uvedené 

výhody a navíc za nižších nákladů, než je současný mandátní vztah. Po uzavření 

Komisionářské smlouvy by došlo k převodu státních dluhopisů ČR z mandátního portfolia do 

komisionářského, ostatní finanční majetek bude vyprodán nebo převeden s následným 

prodejem, peněžní prostředky budou převedeny do komisionářského portfolia a budou 

nakoupeny státní dluhopisy ČR s různou splatností dle požadavku klienta (MČ).  

Hlasování o vystoupení zástupce spořitelny pana Petráčka: 

17-0-0 a bylo přijato. 

 
Vystoupení zástupce České spořitelny pana Petráčka 18:15 – 18:28 hod. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Korbel, Koudelková. 

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a 

jejich správě s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, 

IČ: 45 24 47 82, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1171 (Komisionářská smlouva), včetně otevření účtu, 

2. schvaluje převod státních dluhopisů České republiky, které jsou k datu převodu v 

obhospodařovaném portfoliu do komisionářského portfolia zřízeného na základě 

Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě, 

3. schvaluje odprodej zbylých investičních nástrojů, či jejich převod. Utržené finanční 

prostředky budou vloženy do komisionářského portfolia, 

4. schvaluje nákup státních dluhopisů (s různou dobou splatnosti a výnosu do splatnosti) 

v hodnotě odpovídající výši finančních prostředků vložených do komisionářského 

portfolia zřízeného na základě Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních 

nástrojů a jejich správě,  

5. schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obhospodařování investičních 

nástrojů,  

6. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem smluvní 

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a podpisem dohody o 

ukončení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. 
 

Hlasováno: 

Pro: 16 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Macháček, 

Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, 

Sedláčková, Frank) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (zastupitel: Korbel) 

a bylo přijato usnesení č. 1/2023. 

 

18:32 hodin - odchod paní místostarostka Turnová - počet zastupitelů 16. 

 

 

K bodu 3 – Interpelace občanů  
 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Následně požádala přizvanou MgA. 

Málkovou, aby se přítomným představila.  

 

Hlasování o vystoupení paní architektky Málkové. 

16-0-0 a bylo schváleno. 

 

18:35 hodin – příchod paní místostarostka Turnová – počet zastupitelů 17. 

 

Vystoupení externí architektky MČ Praha-Libuš MgA. Elišky Málkové 18:33 – 18:38 hod. 

Následné diskuse se zúčastnili: zastupitelé Loukota, Korbel, Černá, Koubek, Radová; MgA. 

Málková. 
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Nikdo z přítomných občanů interpelací nevyužil a tak paní starostka rozpravu ukončila a 

přešla k dalšímu bodu. 

 

 

K bodu 4 – Návrh rozpočtu MČ Praha–Libuš na rok 2023, návrh 

finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2023  (TISK 

Z 002) 
 

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023, návrhu plánu 

ekonomické činnosti na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2024-2028 MČ Praha–Libuš  
                                                                                                            

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2023 byl zpracován ve vazbě na platné 

zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Rozpočet je plánem příjmů a výdajů pro následující rok, který musí respektovat pravidlo, že 

nelze schválit výdaj, aniž by byl kryt. Výdaje lze obecně krýt očekávanými příjmy, převody 

ze zdaňované činnosti, přebytky hospodaření z minulých let nebo půjčkou.  

Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2023 je koncipován jako schodkový s tím, 

že schodek je kryt přebytkem hospodaření minulých let, který je do rozpočtu zapojen pomocí 

financování. Návrh rozpočtu na rok 2023 je zdrojově vyrovnaný.  

 

Finanční zdroje návrhu rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2023 jsou navrženy 

v celkové výši 71 167 tis. Kč (třída 1+2+3+4), na zdroje zařazené do třídy 8 financování 

připadá částka ve výši 8 643 tis. Kč. Objem rozpočtových prostředků je tedy 79 810 tis. Kč.  

 

Finanční vztah hl. m. Prahy k městským částem na rok 2023 

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje nejvýznamnější část 

celkových příjmů městské části Praha-Libuš. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením číslo 1/34 

ze dne 15. 12. 2022 odsouhlasilo v rámci rozpočtu hl. m., Prahy i návrh finančních vztahů hl. 

m. Prahy k městským částem. 

Celkový finanční vztah hl. m. Prahy k městské části Praha-Libuš na rok 2023 byl navržen ve 

výši 54 122 tis. Kč.  

 

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. 

m. Prahy  

Úřad městské části vykonává v přenesené působnosti úkony pro stát. Tyto úkony tvoří 

významnou část agendy úřadu. Na financování těchto úkonů dostává městská část příspěvek, 

který vzniklé náklady kryje pouze částečně. Dotace na výkon státní správy pro MČ Praha-

Libuš byla schválena pro rok 2023 ve výši 331,6 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou 

úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 

2023.  

 

Příjmy městské části: 

Daňové příjmy:  

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2022. U daňových příjmů pro rok 

2023 se očekávají příjmy v přibližně stejné výši jako v roce 2022.  
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Nedaňové příjmy: 

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z poskytování služeb a výrobků, úroky z bankovních 

účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti a ostatní 

nedaňové příjmy. U nedaňových příjmů je očekáváno mírné zvýšení především v oblasti 

úroků z důvodu zhodnocení finančních prostředků.  

Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity 

1. Převody z ekonomické činnosti (vedlejší hospodářské činnost) – na rok 2023 se 

převod z VHČ neplánuje 

2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního 

vztahu hl. m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2023. 

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k 

městské části poskytovaný z rozpočtu hlavního města Prahy, jsou zahrnuty do střednědobého 

výhledu rozpočtu městské části do roku 2028 dle zásad RHMP pro sestavování střednědobého 

výhledu rozpočtu městských částí hlavního města Prahy.  

 

Výdaje městské části:  

Oblast výdajů je ovlivněna aktuální situací, a to zejména legislativními úpravami a inflací 

předpokládanou Ministerstvem financí. V běžných výdajích jsou kryty zejména mandatorní 

výdaje. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně 

zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, 

cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů, úklid komunálního odpadu na 

veřejných plochách městské části apod.), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha Libuš, odměny za 

výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha-Libuš, služby v oblasti IT, případně další výdaje 

vyplývající z již uzavřených smluv.  

Objem kapitálových výdajů je závislý na zdrojových možnostech městské části, a to zejména 

na HV z ekonomické činnosti a na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily 

přesunout část finančního vztahu hl. m. Prahy jako zdroj na investice.  

Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo 

z rozpočtu hl. m. Prahy.  

 

Dluhová služba městské části Praha-Libuš – ve třídě 8 - financování 

Městská část Praha-Libuš nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů 

pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje.   

 

Specifikace hlavních meziročních změn v návrhu rozpočtu na rok 2023 

V oblasti běžných výdajů se navrhuje navýšení v oblasti rozvoje obce (+ 1 000 tis. Kč), 

v oblasti kultury se nově navrhují výdaje na místní časopis U nás (+ 1 100 tis. Kč), původně 

byly výdaje na časopis v oblasti veřejné správy, v oblasti bezpečnost a pořádek se navrhuje 

snížení výdajů (- 600 tis. Kč), v oblasti hospodářství se navrhuje snížení výdajů (- 150 tis. 

Kč), v oblasti zastupitelstva obcí se navrhuje navýšení v odměňování zastupitelů v souladu 

s nařízením vlády (+ 400 tis. Kč), výdajů na služby (+ 520 tis Kč) a rezerva Rady městské 

části (+ 500 tis. Kč),  v oblasti místní správy se navrhuje snížení výdajů na nákup materiálu (- 

400 tis. Kč), výdaje na služby byly sníženy v položce plyn a elektrická energie (- 1 800 tis. 

Kč) a naopak došlo k navýšení plateb za právní služby (+ 600 tis. Kč), navýšení ostatních 

nákupů (+ 1 200 tis. Kč) a dále je navrhována nespecifikovaná rezerva běžných výdajů ve 

výši 500 tis Kč na nepředvídané výdaje.  

Návrh rozpočtu obsahuje investiční výdaje ve výši 13 450 mil Kč. Nejvýznamnějšími 

investičními akcemi bude rekonstrukce podkroví čp. 35, které by mělo v budoucnu sloužit 

jako kancelářské prostory, zpracování architektonické studie tzv. Návsi Libuš a vnitrobloku u 
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čp. 35 a zadání Studie proveditelnosti na rozšíření kapacity základní školy Meteorologická. 

V rámci pokladní správy bude z rozpočtu rozpočtovým opatřením do FRR vyvedena 

investiční rezerva na školství (dle praxe minulých let z navýšené daně z nemovitosti). 

Návrh rozpočtu neobsahuje výdaje kryté přiznanými nebo očekávanými dotacemi, které 

budou do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku. Závaznými ukazateli jsou v rámci výdajů 

oddíl paragraf a příspěvky našim příspěvkovým organizacím. Umožňuje to lepší kontrolu 

ZMČ a RMČ na čerpáním rozpočtu. Čísla uvedená v důvodové zprávě nemají charakter 

závazných ukazatelů. 

Chyba! Chybné propojení. 

 

Příjmy městské části 

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to 

na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, 

nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté 

transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní 

správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které 

se převádí do rozpočtu položkou 4131.  

  Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech 

(úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování.  

Mezi vlastní příjmy patří příjmy daňové, nedaňové a kapitálové. Na základě Statutu hl. m. 

Prahy má MČ tyto daňové příjmy: 

● daň z nemovitých věcí (100 %) 

● poplatek ze psů (75 %) 

● poplatek z pobytu (75 %) 

● poplatek za užívání veřejného prostranství (100 %) 

● poplatek ze vstupného (100 %) 

● správní poplatky 
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Položka Paragraf Rozpočtové příjmy Návrh 2023 

Název  tis. Kč 

Daňové příjmy: 

1341 Poplatek ze psů 230,0 

1342 Poplatek z pobytu  220,0 

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  200,0 

1344 Poplatek ze vstupného 2,0 

1349 Zrušené místní poplatky-doplatek z let 2018 a 2019 0,0 

1361 Správní poplatky-trvalý pobyt..., Czech point.. 70,0 

1511 Daň z nemovitých věcí 12 900,0 

Daňové příjmy celkem 13 622,0 

Nedaňové příjmy: 

2111 3421 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné, KJ 490,0 

2111 4379 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzovné, KS 20,0 

2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - místní správa pronájmy 400,0 

2119 3421 Ostatní příjmy z vlastní činnosti, energie z nebyt. prostor 5,0 

2119 6171 Ostatní příjmy z vlastní činnost, výpůjčka nebyt. prostor 15,0 

2141 6310 Příjmy z úroků 2 000,0 

2212 6171 Sankčí platby přijaté od cizích subjektů 35,0 

2329 3399 Příjmy - příspěvek od seniorů na vánoční posezení 26,4 

2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy - jinde nezařazené 100,0 

Nedaňové příjmy celkem 3 091,4 

Přijaté transfery: 

4131 6330 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0,0 

4133 6330 Převody z vlastních rezervních fondů- 

4134 6330 Převody z rozpočtových účtů: 489,0 

Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem sociálního fondu 

4139 6330 Převody z vlastních fondů-ze sociálního fondu 

4137 6330 
Převody mezi statutátními městy a jejich MČ-transfer ze státního  
rozpočtu -souhrnný dotační vztah 331,6 

4137 6330 
Převody mezi statutátními městy a jejich MČ-transfer z HMP - 
souhrnný dotační vztah 54 122,0 

Přijaté transfery celkem 54 942,6 

PŘÍJMY CELKEM vč. převodů z vlastních fondů a mezi  
HMP a MČ -dotační vztah 71 656,0 
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Třída 1 Daňové příjmy celkem: 13 622 tis. Kč: 
 

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i 

s ohledem na předpokládaný vývoj místních a správních poplatků. Výše rozpočtu byla 

stanovena odborným odhadem.  

 

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 652 tis. Kč   
- poplatek ze psů (230 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání 

s minulým rokem se navrhuje ve stejné výši. Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle 

Statutu hl. m. Prahy 25 % z vybraného poplatku.  

- poplatek z pobytu (220 tis. Kč) – Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci u 

jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech 

pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Subjektem poplatku je fyzická osoba, která není 

přihlášena v dané obci a plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen 

poplatek vybrat (mimo okruh subjektů které jsou od poplatku osvobozeny buď přímo 

v zákoně, nebo v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu. 

Odvodová povinnost vůči hl. m. Praze činí dle Statutu hl. m. Prahy 25 % z vybraného 

poplatku.   

- poplatek za zábor veřejného prostranství (200 tis. Kč) -   pro rok 2023. Poplatek se 

vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za 

umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku v rozpočtu městské 

části na rok 2023 byla navržena ve stejné výši jako v roce 2022.  

- poplatek ze vstupného (2 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí. 

Výše vybraného poplatku se navrhuje ve stejné výši jako v roce 2022. Městská část 

předpokládá/věří že v roce 2023 již bude možné konat kulturní akce ve stejném měřítku, jako 

před coronavirovou krizí. Výše příjmu z tohoto poplatku byla v roce 2022 nulová, nekonaly 

se žádné kulturní akce, kde je vstupné vybíráno. 

 

 
Informativní tabulka: návrh dle druhu místních poplatků v tis. Kč 

Položka Druh příjmů RS 2022 

RU k  

2022 

Oček. 

skut. 2022 

NR  

2023 

Ind. 

23/22 

1341 Místní poplatek ze psů 230,0 230,0 217,3  230,0 1,00 

1342 Poplatek z pobytu 30,0 30,0 240,6 220,0 7,33 

1343 
Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 200,0 200,0 202,2 200,0 1,00 

1344 Poplatek ze vstupného 2,0 2,0 0 2,0 1,00 

  Celkem místní poplatky 462,0 462,0 660,1 652,0 1,41 

 

136 – Správní poplatky ve výši 70 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o 

správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná 

povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony (rybářské lístky, evidence obyvatel, 

správní poplatky životní prostředí), pro rok 2023 je navrženo ve stejné výši jako v roce 2022. 

   

151 – Daně z majetku ve výši 12 900 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti 

vybrané na území Městské části Praha-Libuš, schválený předpoklad vychází z obecně závazné 

vyhlášky o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která byla schválena číslem 
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9/67 ze dne 19. 9. 2019. Pro rok 2023 je navrženo navýšení, dle předpokládané výše pro rok 

2022, kdy příjem této daně byl ve výši 12 948 tis. Kč 

 

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem: 3 091,4 tis. Kč: 

 

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 930 tis. Kč  – jedná se o příjmy za kurzovné Klubu 

Junior (490 tis. Kč), paušály za energie v Klubu Junior (5 tis. Kč), kurzovné za Klub senior (20 tis. 

Kč), výpůjčka nebytových prostor  (15 tis. Kč), příjmy ze služeb a z pronájmů (400 tis. Kč) 

 

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 2 000 tis. Kč  - jedná se o 

úroky z  účtů městské části a příjmy z úroků ze zhodnocení finančních prostředků.  

 

221 – Přijaté sankční platby ve výši 35 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce 

(pokuty) podle obecně závazných norem. Pro rok 2023 se navrhuje snížení příjmů tohoto 

poplatku.   

 

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 126,4 tis. Kč – jedná se převážně o exekuční 

náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti apod. a příspěvky od 

seniorů na vánoční posezení. Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy 

náležící také do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až 

na základě skutečnosti.  

 

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem: 0,- Kč 
 

O prodejích majetku se účtuje v ekonomické činnosti, případné investiční dary se promítnou 

v rozpočtu až po jejich obdržení.  

 

 

 

 

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci ) celkem: 54 453,6 tis. Kč 
 

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní 
subjektivity – na položky tohoto seskupení patří: 

1. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl. m. Prahy k městské části   

 

1. Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 

obvody nebo částmi – příjmy  

 

  

Dotace / finanční vztah Částka 

Na výkon státní správy celkem 331,6 tis. Kč 

Finanční vztah hl. m. Prahy  54 122,0 tis. Kč 

Celkem 54 453,6 tis. Kč  

 

 



 Zastupitelstvo 14. 2. 2023 

 - 10 - 

Běžné výdaje 
 

Objem běžných výdajů po konsolidaci je navržen na rok 2023 ve výši celkem 66 360,00 Kč.    

 

Rozvoj obce 
 

                     v tis. Kč                            

Odd. par./název  RS 2022 RU 2022 

Oček. skut. 

2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

3636 - Územní rozvoj 20,0 20,0 15,5 1 250,0 62,5 

Celkem   20,0 20,0 15,5 1 250,0 62,5 

            

Rozvoj obce celkem 20,0 20,0 15,5 1 250,0 62,5 

 

Územní rozvoj – výdaje vynaložené na strategické dokumenty, služby městského architekta.  

 

 

Městská infrastruktura 
 

                     v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR  

2023 

Ind. 

23/22 

3722 - Sběr a svoz komunálních 

odpadů 1 640,0 1 640,0 1 348,2 1 350,0 0,82 

3745 - Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň 1 710,0 3 026,4 1 788,5 1 910,0 1,12 

Celkem 3 350,0 4 666,4 3 136,7 3 260,0 0,97 

            

Městská infrastruktura celkem 3 350,0 4 666,4 3 136,7 3 260,0 0,97 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje na sáčky a koše pro sběr psích exkrementů a 

výdaje na velkoobjemové kontejnery pro občany  

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň výdaje na péči o zeleň – osobní náklady, infopanely, 

odpadkové koše apod., městský mobiliář, energie – přípojka park, nájemné za techniku pro 

ošetření stromů konzultační služby pro zeleň a vodní hospodářství, zahradnické práce a na 

participativní rozpočet   
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Doprava 

 
                   v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR 

 2023 

Ind. 

23/22 

2212 - Silnice 930,0 930,0 743,5 810,0 0,87 

Celkem odbor 930,0 930,0 743,5 810,0 0,87 

            

Doprava celkem 930,0 930,0 743,5 810,0 0,87 

 

Silnice – výdaje na opravy a udržování – nákup posypového materiálu apod. nájemné 

dopravní značení, čištění vpustí a instalace dopravního značení, opravy a udržování místních 

komunikací  

 

Školství, mládež a zájmová činnost 
 

                                v tis. 

Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček. skut. 

2022 

NR 

 2023 

Ind. 

23/22 

3111 - Mateřské školy 7 058,0 12 829,8 11 417,1 6 005,0 0,85 

3113 - Základní školy 7 906,0 12 452,5 11 731,5 9 245,4 1,17 

3117 - První stupeň základních 

škol 6 181,5 2 523,2 2 081,1 1 681,0  0,27 

3299 - Ostatní záležitosti 

vzdělávání 60,0 778,5 718,1 00,0  0,00 

3412 - Sportovní zařízení v 

majetku obce 438,0 460,5 309,2 333,0 0,76 

3419 - Ostatní sportovní činnost 440,0 2 087,0 440,0 440,0 1,00 

3421 - Využití volného času dětí 

a mládeže 2 490,0 3 419,2 2 680,6 3 058,0 1,23 

3429 - Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 92,0 141,0 108,1 0,0 0,00 

Celkem  24 665,5 34 691,7 29 485,7 20 762,4 0,84 

            

Školství, mládež a zájmová 

činnost 24 665,5 34 691,7 29 485,7 20 762,4 0,84 

 

 

 

 

Mateřské školy –   neinvestiční příspěvky pro mateřské školy 
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Základní školy – výdaje na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Meteorologická, je zde počítáno 

s rezervou na energie pro všechny příspěvkové organizace, výdaje na opravy a udržování 

školy, na nákup materiálu, ostatních služeb, rezerva na případné havárie (oprava, údržba)  

První stupeň základních škol – neinvestiční příspěvek pro ZŠ Písnice a výdaje na opravy a 

udržování, nákup materiálu, nákup ostatních služeb  

Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje na sportoviště Klokotská – ostatní osobní 

výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, konzultační služby, opravy a udržování, 

energie, studená voda  

Ostatní tělovýchovná činnost – prostředky na dotace pro podporu nestátních neziskových 

sportovních organizací (sportovní výchova mládeže) UZ 98 

Využití volného času dětí a mládeže -  prostředky na dotace na podporu sportu a výdaje na 

Klub Junior – ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení, 

opravy a udržování, studená voda, energie, teplo a další.  

 

 

Zdravotnictví a sociální oblast 
                          

v tis. Kč 

  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR  

2023 

Ind. 

23/22 

3541 - Prevence před drogami, 

alkoholem, a jinými závislostmi 135,0 135,0 100,0 135,0 1,00 

3544 - Národní program zdraví 234,0 214,0 145,0 210,0 0,90 

4356 - Denní stacionáře a centra 

denních služeb 125,0 446,1 146,0 110,0 0,88 

4359 – Ostatní služby v oblasti 

sociální péče 0,0 0,0 0,0 474,0 0,00 

4378 - Terénní programy 70,0 129,0 69,7 80,0 1,14 

4379 - Ostatní služby a činnosti v 

obl. soc. prevence 250,0 250,0 125,9 195,0 0,78 

Celkem  814,0 1 174,1 586,6 1 204,0 1,48 

            

Zdravotnictví a sociální oblast 

celkem 814,0 1 174,1 586,6 1 204,0 1,48 

 

Prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi – výdaje na terénní protidrogovou 

prevenci a dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98  

Národní program zdraví - jedná se o výdaje související s Místní agendou 21 – Zdravá města 

a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98  

Denní stacionáře – jedná se o výdaje na podporu činnosti v této oblasti UZ 98 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje na zajištění dovozu obědů pro 

seniory a prostředky na dotace na podporu činnosti v této oblasti UZ 98, dále ostatní péče o 

seniory – materiál, nájemné, služby, pohoštění, věcné dary, dary obyvatelstvu, výlety a další 
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Terénní programy – výdaje na terénní služby pro lidi bez domova  

Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence – výdaje na Klub Senior – výdaje na lektory 

pro kurzy seniorů, materiál, služby, pohoštění a výdaje na ostatní činnosti v oblasti sociální 

prevence zejména ostatní osobní náklady na koordinátora v sociální oblasti, tlumočení, 

překlady, rezervu na příspěvek na výrobu katalogů poskytovatelů soc. služeb apod.  

 

 

 

 Kultura a cestovní ruch 
                       v tis. 

Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček. 

skut. 2022 

NR 

 2023 

Ind. 

23/22 

3314- Činnosti knihovnické 28,0 28,0 25,0 33,0 1,18 

3319 - Ostatní záležitosti kultury 253,0 233,6 130,6 0,0  0,00 

3326 – Zachování a obnova 

hodnot místního historického 

povědomí   250,0 250,0 0,0 250,0 1,00 

3330 - Činnost registrovaných 

církví a náb. spol. 100,0 200,0 140,0 150,0  1,50 

3349 – Poštovní služby (U nás) 0,0 0,0 0,0 1 103,0 0,00 

3399 - Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sdělovacích prostředků  462,5 1 394,2 1 194,7 619,0 1,00 

Celkem odbor 1 093,5 2 105,8 1 490,3 2 155,0 1,97 

            

Kultura a cestovní ruch celkem 1 093,5 2 105,8 1 490,3 2 155,0 1,97 

 

Činnosti knihovnické– výdaje na knihovnu zejména na ostatní osobní výdaje a na nákup 

knih  

Zachování a obnova hodnot místního historického povědomí – jsou zde výdaje na opravu 

křížku U Bubnů a umístění sochy Alenky  

Činnost registrovaných církví a náb. spol.– je zde počítáno s neinvestičním transferem pro 

registrované církve a náboženské společnosti  

Poštovní služby – výdaje na místní časopis U nás – zpracování, tisk a roznos časopisu 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků– výdaje na vítání občánků a 

životní jubilea – služby, pohoštění, věcné dary, výdaje v rámci Projektu MVČR „Podpora 

integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2023“, žákovské zastupitelstvo a dětské akce – 

služby, pohoštění, materiál, věcné dary a jiné.  
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Bezpečnost a pořádek  
                       v tis. 

Kč 

Odd. par./název  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

5213 – Krizová opatření               0,0 

                           

         238,5          40,6              0,0    0,00 

5512 - Požární ochrana - 

dobrovolná část 1 834,0 2 838,7 2 300,4 1 236,0 0,67 

6221 – Humanitární zahr. pomoc 0,0 132,5 126,5 0,0 0,00 

Celkem 1 834,0 3 209,7 2 467,5 1 236,0 0,67 

      

Bezpečnost a pořádek celkem 1 834,0 3 209,7 2 467,5 1 236,0 0,67 

 

 

 

 

Požární ochrana - dobrovolná část– výdaje související s činností JSDH Písnice a JSDH 

Libuš – provoz jednotek – služby, majetek, materiál, ochranné pomůcky, energie, opravy a 

udržování, školení 

 

Hospodářství 
                                        

v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR  

2023 

Ind. 

23/22 

3631 - Veřejné osvětlení 300,0 300,0 267,0 150,0 0,50 

Celkem odbor  300,0 300,0 267,0 150,0 0,50 

            

Hospodářství celkem 300,0 300,0 267,0 150,0 0,50 

 

 

Veřejné osvětlení - výdaje na vánoční světelnou výzdobu  
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Vnitřní správa  
                                       

v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

6112 - Zastupitelé 3 642,0 3 794,0 3 561,5 5 352,0 1,46 

6115 - Volby do zastupit. ÚSC 0,0 212,0 211,7 0,0  0,00 

6118 – Volby prezident 0,0 71,4 49,5 0,0 0,00 

6171 - Činnost místní správy 28 894,5 29 370,5 22 887,5 28 701,6 0,99 

Celkem  32 536,5 33 447,9 26 710,2 34 053,6 1,04 

Sociální fond - UZ 810 

 

        

6112 - Zastupitelé 11,0 16,0 7,4 23,0  2,09 

6171 - Činnost místní správy 466,0 466,0 366,7 466,0 1,00 

Celkem sociální fond 477,0 482,0 374,1 489,0 1,02 

            

Vnitřní správa celkem 33 013,5 33 929,9 27 084,3 34 542,6 1,04 

 

Místní zastupitelské orgány – veškeré provozní výdaje související s činností členů 

zastupitelských orgánů městské části včetně výdajů na odměňování zastupitelů a jeho 

navýšení dle aktuálního nařízení vlády (3 400 tis.), služby poradenské z oblasti strategického 

plánování, energetických úspor, dopravních opatření atp. (520 tis.), pohoštění, materiál, 

školení, věcné dary, neinvestiční rezerva (500 tis.) a jiné. 

 

Činnost místní správy– jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části:  

výdaje na osobní náklady zaměstnanců (13 400 tis.), ochranné pomůcky, léky a zdravotnický 

materiál, prádlo, denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod., nákup drobného 

dlouhodobého majetku, nákup materiálu (377 tis.), výdaje na energie, teplo, vodu, pohonné 

hmoty, poštovné telekomunikace, pojištění zaměstnanců (4 662 tis.), nájemné, konzultační, 

právní a poradenské služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb (5 959,1 tis), služby 

související s činností a budovou úřad (např. stravenky, úklidy apod.) kalendář, opravy (3 200 

tis.), programové vybavení – IT, cestovné, pohoštění, čl. příspěvky na asociace a svazy, věcné 

dary, dálniční známky, náhrady mezd v době nemoci, nespecifikovaná rezerva (500 tis.).   
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Pokladní správa 
                          

v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR  

2023  

Ind. 

23/22 

Odbor finanční správy           

6310 - Obecné příjmy a výdaje z 

finančních operací 40,0 698,6 606,1 90,0 2,25 

6320 - Pojištění funkčně 

nespecifikované 600,0 663,3 663,2 900,0 1,50 

6330 - Převody vlastním fondům 

NFV Mezi Domy, navýšení daně 

z nemovitosti 4 365,5 1 235,9 1 235,9 0,00  0,00 

6409 - Ostatní činnosti  0,0 1 536,4 0,00 0,0  0,00 

Celkem  5 005,5 4 134,2 2 505,2 990,0 0,20 

            

Pokladní správa celkem 5 005,5 4 134,2 2 505,2 990,0 0,20 

 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – výdaje na bankovní poplatky  

Pojištění funkčně nespecifikované– výdaje na pojištění majetku. 

 

Kapitálové výdaje 
 

Objem kapitálových výdajů na rok 2023 je navržen v celkové výši 13 450 tis. Kč.  

 

Rozvoj obce 
 

               v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU  2022 

Oček. 

skut.2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

3639 - Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené 100,0 100,0 0,0 1 150,0 11,5 

Celkem  100,0 100,0 0,0 1 150,0   11,5 

            

Rozvoj obce celkem 100,0 100,0 0,0 1 150,0 11,5 

 

Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje na výkupy pozemků – Luna 

Property a rezidence Měcholupy, výdaje na architektonickou studii Náves Libuš a vnitroblok 
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Městská infrastruktura  
                                                                                                                                                 

v tis. Kč  

Odd. par.  RS 2022 RU k 2022 

Oček.skut. 

2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

3745 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň 300,0 1 936,7 1 064,3 900,0 3,00 

2321 – Odvádění a čištění 

odpadních vod 400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 

Celkem  700,0 2 336,7 1 064,3 900,0 1,29 

            

Městská infrastruktura 

celkem 700,0 2 336,7 1 064,3 900,0 1,29 

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – výdaje na studii Úprava jižní části parku U 

Zahrádkářské kolonie a studii a zaměření Park Na Jezerách 

 

Doprava 
 

v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU  2022 

Oček. 

skut. 2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

2219 - Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací  0,0 0,0 0,0 600,0   

Celkem  0,0 0,0 0,0 600,0  

            

Doprava celkem 0,0 0,0 0,0 600,0 0,10 

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje na projektovou dokumentaci 

Cykloobousměrky a projektovou dokumentaci Dokončení chodníku v ulici Meteorologická a 

Na Domovině  

 

Školství, mládež a zájmová činnost 
                                                                                                                                                 

v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček. skut. 

2022 NR 2023 

Ind. 

23/22 

3111 - Mateřské školy 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,00 

3113 - Základní školy 0,0 10 042,9 5 744,8 750,0 0,00 

3117 - První stupeň základních škol 0,0 6 896,9 995,9 100,0 0,00 

3412 - Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce 0,0 2 500,0 1 045,8 300,0  0,00 

3421 – Využití volného času dětí a 

mládeže 0,0 1 500,0 1 350,9 300,0 0,00 
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Celkem  600,0 24 539,8   9 137,4 1 450,0 2,42 

            

Školství, mládež a samospráva 

celkem 600,0 24 539,8 9 137,4 1 450,0 2,42 

            

Základní školy – výdaje na vstupní portál do základní školy Meteorologická a na studii 

proveditelnosti Rozšíření kapacity ZŠ Meteorologická 

První stupeň základních škol – výdaj na nákup zahradního domku pro ZŠ Písnice  

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – Sportoviště KJ 

Využití volného času dětí a mládeže – Participativní rozpočet 

 

Bezpečnost a pořádek 

 
v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček. skut. 

2022 

NR  

2023 

Ind. 

23/22 

5311 - Bezpečnost a veřejný 

pořádek 1 072,6 1 072,6 0,0 0,0   

5512 - Požární ochrana - 

dobrovolná část 0,0 5 936,7 92,1 0,0  

6221 – Humanitární pomoc zahr. 0,00 6,1 6,1 0,0  

Celkem   1 072,6 7 015,4 98,2 0,0  

            

Bezpečnost celkem 1 072,6 7 015,4 98,2 0,0 0,0 

 

Vnitřní správa 

 
v tis. Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR 

 2023 

Ind. 

23/22 

6112 – Zastupitelstva obcí 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,00 

6171 - Činnost místní správy 4 550,0 4 550,0 2 955,2 3 850,0 0,85 

Celkem  4 550,0 4 550,0 2 955,2 5 350,0 1,18 

            

Vnitřní správa a územní 

samospráva celkem 4 550,0 4 550,0 2 955,2 5 350,0 1,18 

 

Zastupitelstva obcí – nespecifikovaná investiční rezerva Rady městské části 

 

Činnost místní správy – rezerva na havárie a předfinancování účelových investičních dotací, 

střecha čp. 35 – dokončení hromosvod, elektronická úřední deska, rekonstrukce podkroví čp. 

35, projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny čp. 664 K Lukám, rezerva na nákup 

čerpadla  
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Pokladní správa 
 

                         v tis. 

Kč 

Odd. par.  RS 2022 RU 2022 

Oček.skut. 

2022 

NR  

2023  

Ind. 

23/22 

Odbor finanční správy         

  

 

6409 - Ostatní činnosti  500,0 244,3 0,0 4 000,0  8,00 

6330 – Inv. převod MHMP 0,0 1 072,6 1 072,6 0,0 0,00 

Celkem  500,0 1 316,9 1 072,6 4 000,0 8,00 

            

Pokladní správa celkem 500,0 1 316,9 1 072,6 4 000,0 8,00 

 

Ostatní činnosti – finanční prostředky pro uložení na Fond rezerv a rozvoje jako investiční 

rezerva (z části příjmu z daně z nemovitosti za rok 2023) 
Tř.8 Financování 

 

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování 
 

Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků 

vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na 

bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.  

 

Objem prostředků schválených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 8 643 tis. Kč.  

Jedná se o: 

 zapojení prostředků Sociálního fondu ve výši 489 tis. Kč na výdaje fondu 

 zapojení prostředků minulých let v celkové výši 8 154 tis. Kč 

Hospodaření městské části se dělí na hlavní činnost a činnost ekonomickou (syn. zdaňovanou, 

syn. vedlejší hospodářskou činnost). Hlavní činností je výkon veřejné správy, ekonomickou 

činnost lze charakterizovat ve zjednodušeném slova smyslu jako správu majetku MČ. 

Hospodaření v rámci hlavní činnosti se řídí rozpočtem a hospodaření ekonomické činnosti 

plánem.  

Plán ekonomické činnosti pro rok 2023 

Zdaňovaná činnost zahrnuje především správu majetku městské části a další činnosti, ze 

kterých má městská část výnosy. Náklady tvoří osobní náklady zaměstnanců úřadu 

vykonávajících ekonomickou činnost a opravy a udržování majetku svěřeného do správy MČ. 

Výnosovou stranu tvoří výnosy z prodeje majetku, z pronájmu bytů, nebytových prostor a 

dalších nemovitostí.  

Plán ekonomické činnosti očekává výnosy 20 937,16 mil. Kč, náklady  

3 860 mil. Kč a zisk 17 077,7 mil. Kč. Je očekáván výnos z prodeje pozemků BD Libuš. 

Tento prodej proběhl již v roce 2022 a výše finančních prostředků již byla přijata na účet MČ. 

Protože v roce 2022 nedošlo na straně MHMP ke konečnému zpracování a předání do KN, 

bude tento příjem finančních prostředků promítnut do ekonomické činnosti roku 2023, 

v souladu s účetními předpisy.  
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Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

 

Materiál představila místostarostka Turnová. 

Diskuse se zúčastnili: zastupitelé Řezanka, Korbel, Koubek, Radová, Tůmová, Loukota, 

Turnová, Melichar, paní starostka, Macháček, Loukota, Koudelková. 

 

Zastupitel Koubek přednesl návrh na přesun 500 tis. z rezervy rozpočtu (příloha č.2). 

Přítomným byl předložen písemný materiál: 
Paragraf  Položka   Název Návrh 2023   Úprava Koubek   Rozdíl 

3326        5xxx      Pořízení, zachování a obnova hodnot  
                              místního historického povědomí     250                   750                     500 

6112        5xxx      Zastupitelstva obcí   5375                 4875                    -500 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo schváleno. 

 

 

Hlasování o 4 vystoupení pana Koubka: 

9-0-8 a bylo schváleno 

 

Zastupitel Macháček přednesl návrh ke změně znění usnesení, a sice vyškrtnout v bodě I. 

písmeno a, b, c text „předloženého materiálu“. A dále vypustit bod Id jelikož bude 

samostatným bodem a v bodě III 1. nahradit slovo těchto slovem rozpočtových. 

Hlasováno: 17-0-0 a bylo schváleno. 

 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení 

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

I. schvaluje  
a) rozpočet na rok 2023 dle přílohy č. 1, který je koncipován jako schodkový, 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2, 

c) finanční plán ekonomické činnosti na rok 2023 dle přílohy č. 3, 

II. schvaluje  

1.  zmocnění Rady MČ Praha-Libuš ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 

131/2000 Sb. § 89 odst. (1), písm. h) a § 94 odst. (2), písm. h) k provádění 

rozpočtových opatření na rok 2023 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.; 

- v jednotlivých případech do výše 600.000, - Kč (bez možnosti navýšení nebo 

snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš), 

- v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP 

bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů 

MČ Praha-Libuš, (popřípadě vratky), 

 

III. ukládá  

1. Radě městské části Praha-Libuš  

- informovat o rozpočtových opatřeních Zastupitelstvo městské části Praha-

Libuš samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání 

- provést rozpis rozpočtu na rok 2023 v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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2. vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu městské 

části Praha-Libuš na rok 2023 v souladu s platnou legislativou. 

 

Hlasováno: 

Pro: 11 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Koubek, Radová, Turnová, Tůmová, 

Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, Sedláčková) 

Proti: 1 (zastupitel: Řezanka)  

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Koudelková, Frank, Macháček, Loukota, Korbel)  

a bylo přijato usnesení č. 2/2023. 

 

 

 

Bod - Návrh střednědobého výhledu MČ Praha-Libuš na roky 2024 – 2028 

(TISK Z 002) 

 
Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028  

Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má 

sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho 

sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový 

výhled obsahuje souhrnné základní údaje dle § 3 odst. 2 o příjmech a výdajích, zejména o 

dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů.  

Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou 

zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a 

výdaje zase podhodnoceny.  

Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje 

městské části Praha Libuš. Se zapojením cizích zdrojů v hlavní činnosti se v rozpočtovém 

výhledu neuvažuje. Navržený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028 se drží těchto 

premis: hlavní neinvestiční transfer z HMP je držen na úrovni roku 2023 (dle aktuálního 

Metodického pokynu MHMP), investiční výdaje jsou drženy na úrovni roku 2023 jako 

předběžná preferovaná výše, která bude v dalších letech specifikovaná dle plánovaných 

investičních akcí, neinvestiční výdaje jsou meziročně ponižovány o 1 %, zdrojem rozpočtu 

jsou i úspory minulých let. Schodek je postupně mírně snižován.  

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Koubek, Macháček, Horák, Loukota, Tůmová, Radová, 

Macháček, Turnová. 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

1. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2024 do roku 2028 dle přílohy,  

2. ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění schváleného střednědobého 

výhledu rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2024 - 2028 v souladu s platnou 

legislativou.  
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Hlasováno: 

Pro: 10 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, 

Vojvoda, Novotná, Horák, Sedláčková) 

Proti: 2 (zastupitelé: Loukota, Řezanka) 

Zdržel se: 5 (zastupitelé: Frank, Macháček, Koudelková, Koubek, Korbel) 

a bylo přijato usnesení č. 3/2023. 

 

 

K bodu 5 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a 

předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (TISK Z 003) 
 

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů.  ZMČ je předkládán k projednání návrh na úpravu výše odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva a návrh na úpravu výše odměn předsedům komisí, kteří 

nejsou členy zastupitelstva  

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitel Macháček. 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

stanovuje  
I. měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

            ode dne přijetí usnesení takto: 

1. místostarosta: 21 499,- Kč (50 % maximální výše odměny), 

2. předseda výborů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 4 777,- Kč (100 % maximální výše 

odměny), 

3. předseda komise Rady MČ Praha-Libuš: 4 777,- Kč (100 % maximální výše odměny), 

4. člen výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 3 981,- Kč (100 % maximální výše 

odměny), 

5. člen komise Rady MČ Praha-Libuš: 2 388,- Kč,  

6. člen Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 2 388,- Kč (100 % maximální výše odměny), 

v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění 

pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 415/2022 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů,  

II. měsíční odměnu předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ode dne přijetí 

            usnesení ve výši 2.389,- Kč. 

 

Hlasováno: 

Pro: 16 zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, 

Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 1 (zastupitelka: Tůmová)  

a bylo přijato usnesení č. 4/2023. 
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K bodu 6 – Návrh na jmenování komisí pro Dotační program MČ Praha-

Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2023 (TISK Z 004) 
 

 Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládán návrh komisí Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš pro rok 2023.  

 Dotační program MČ Praha-Libuš byl schválen usnesením Zastupitelstva městské 

části Praha-Libuš č. 68/2022 ze dne 13. 12. 2022. 

 

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

 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Korbel, Melichar, paní starostka, Černá, 

Turnová, Řezanka, paní starostka, Koubek. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

1. jmenuje Komisi pro otevírání obálek, Komise a členy pro jednotlivé oblasti Dotačního 

programu na MČ Praha-Libuš na rok 2023 pro poskytování programových dotací dle 

přílohy č. 1 usnesení, 

2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit svolání prvního zasedání všech Komisí 

dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: 

Pro: 13 (zastupitelé: paní starostka, Řezanka, Loukota, Macháček, Koudelková, 

Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, Sedláčková) 

Proti: 0  

Zdržel se: 4 (zastupitelé: Frank, Černá, Koubek, Korbel) 

a bylo přijato usnesení č. 5/2023. 

 

 

 

K bodu  7 - Stanovisko k projednání odejmutí pozemku parc. č. 319 v k. ú. 

Libuš ze svěřené správy MČ Praha-Libuš (TISK Z 005) 
 

Předkládáme ZMČ žádost HMP o odejmutím pozemku parc.č. 319 v k.ú. Libuš ze svěřené 

správy MČ Praha-Libuš. 

Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Paběnická, kterou plánuje Magistrát hl. m. Prahy 

zrekonstruovat. Aby MHMP mohl zahájit projektovou přípravu a následně zrealizovat 

rekonstrukci, je nutné odejmout tento pozemek ze svěřené správy MČ, resp. sjednotit 

vlastníka pod danou komunikací.  

 

Paní starostka představila materiál, rozpravy se nikdo nezúčastnil a tak požádala návrhovou 

komisi o přednesení usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s odejmutím pozemku parc. č. 319 v k. ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené 

správy MČ Praha-Libuš, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. odesláním žádosti o odejmutí 

pozemku ze svěřené správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 6/2023. 

 

 

K bodu  8 – Uzavření Smlouvy kupní se společností Rezidence Měcholupy 

s.r.o. (TISK Z 006) 

Na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2017114168 ze dne 3. 7. 2018 

předkládáme ZMČ ke schválení návrh Smlouvy kupní. Jedná se prodej pozemků parc. č. 

1123/1, 1123/43, 1123/46 a 1123/114 všechny v k.ú. Libuš ve vlastnictví společnosti 

Rezidence Měcholupy s.r.o., na nichž se nachází stavba 16 parkovacích stání, která budou 

veřejně přístupná, budou tedy sloužit k parkování všem obyvatelům bez omezení a o stavbu 

nového povrchu části komunikace v ulici V Hrobech, včetně chodníků a odvodnění.  

Podmínky Smlouvy o budoucí smlouvě kupní byly splněny 

Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 50.000,- Kč. 

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

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Koubek, Melichar, Radová. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš  

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy kupní se společností Rezidence Měcholupy s.r.o., se 

sídlem: Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČO: 27589048, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp. zn. C 117327, na koupi pozemků 

parc. č. 1123/1, 1123/43, 1123/46 a 1123/114 všechny v k.ú. Libuš včetně staveb 

komunikace, parkovacích stání, odvodnění a chodníků, ve vlastnictví společnosti 

Rezidence Měcholupy s.r.o. za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, 

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou Ph.D., podpisem Smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasováno:  

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 
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Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 7/2023. 

 

 

K bodu  9 - Převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena pana Martina 

Franze na manžele Hnikovy (TISK Z 007) 
 

Pan Milan Franz písemně oznámil záměr, převést členství v Bytovém družstvu Libuš k bytové 

jednotce B 304, byt č. 23, na manžele Kláru Hnikovou a Michala Hnika. V přiložených 

podkladech je vyjma Oznámení záměru i Čestné prohlášení obou manželů a písemné 

Stanovisko BD Libuš k převodu členských práv. 

Na základě usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 11/2023 ze dne 23. 1. 2023 Rada uložila paní 

místostarostce JUDr. Ing. Evě Radové, žádost pana Franze předložit na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení převodu členství.  

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představila místostarostka Tůmová, nikdo se rozpravy nezúčastnil a tak požádala 

návrhový výbor o přednesení usnesení. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Milana Franze, nájemce 

bytu B 304, byt č. 23, ulice Libušská, Praha 4, na manžele Kláru Hnikovou, ulice Na Jezerce, 

Praha 4, a Michala Hnika, ulice Danielova, Praha 9. 

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 8/2023. 

 

 

K bodu  10 - Informace o změnách rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2022, 

provedených rozpočtovými opatřeními, která schválila Rada MČ Praha-

Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš (TISK 

Z 008) 
 

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. 18/2022, č. 19/2022 a  č. 20/2022 

v období od 5. 12. 2022 do 23. 1. 2023, provedené rozpočtovými opatřeními č. 37/2022, č. 
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38/2022 – č. 39/2022 a  č. 40/2022 – č. 42/2022. Finanční výbor tyto změny rozpočtu 

projednal na svém zasedání dne 6. 2. 2023. 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Materiál představila místostarostka Turnová, nikdo se rozpravy nezúčastnil a tak paní 

starostka požádala návrhový výbor o přednesení usnesení. 

 
22:05 hodin - odchod zastupitel Řezanka – počet zastupitelů 16. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí: 

- usnesení RMČ č. 256/2022 ze dne 5. 12. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2022 č. 18/2022 provedenou rozpočtovým opatřením č. 37/2022 

- usnesení RMČ č. 263/2022 ze dne 12. 12. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2022 č. 19/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 38/2022 – č. 39/2022  

- usnesení RMČ č. 283/2022 ze dne 28. 12. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2022 č. 20/2022, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 40/2022 – č. 

42/2022   

 

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: 16 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Loukota, Koubek, Korbel, Macháček, 

Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, Horák, 

Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 9/2023. 

 
22:08 hodin - příchod zastupitel Řezanka – počet zastupitelů 17. 

 

 

K bodu  11 - Stanovisko k odpuštění navýšení nájemného o míru inflace za 

rok 2022 vyhlášenou Českým statistickým úřadem ve výši 15,1% (TISK 

Z 009) 

 
Předkládáme ZMČ k odsouhlasení odpuštění navýšení nájemného pro rok 2023 o roční míru 

inflace za rok 2022, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, ve výši 15,1%. 

Jedná se o nájemce: 

-  části pozemku parc. č. 910/81 (nájemné 8.470,- Kč/rok/bez DPH) a 259/1 (nájemné 

8.495,- Kč/rok/bez DPH) v k. ú. Písnice, společnost KOUTECKÝ, s.r.o., který má na 

předmětných pozemcích umístěny kontejnery na použitý textil, hračky, knihy atd. 

- objektu L. Coňka 318, P4-Písnice (nájemné 8.000,- Kč/měsíc), společnost 

Zdravotnická Asistenční Služba Praha,  z.s., který má v předmětném objektu kanceláře 

a zaparkované sanitky  
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Oba subjekty realizují nepodnikatelskou činnost, přičemž aktuální míra inflace je 

nepředvídatelně vysoká. Na rozdíl od běžných podnikatelských subjektů realizujících zisk, 

které mohou zvýšené vstupy promítnout do finální ceny svých produktů či služeb, je u těchto 

nájemců obtížné rostoucí náklady pokrýt. S ohledem na povahu jejich činnosti je namístě 

podpořit je neuplatněním inflační doložky dle uzavřených nájemních smluv.  

 

Materiál představila místostarostka Radová. Paní starostka zahájila rozpravu. 

Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Řezanka, Koubek. 

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje pro rok 2023 odpuštění navýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace za rok 

2022 ve výši 15,1% pro společnost KOUTECKÝ, s.r.o., a společnost Zdravotnická Asistenční 

Služba Praha, z.s. 

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 10/2023. 

 

 

K bodu  12 - Úprava Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. 

m. Prahy (TISK Z 010) 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením ze dne 27. 1. 2022 schválilo materiál 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením ze dne 27. 1. 2022 schválilo materiál 

označený pod číslem Z-9930, a to Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. 

Prahy (dále jen „Metodika“). Metodika byla předtím přijata i ze strany Rady HMP, a to dne 

17. 1. 2022. 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na svém zasedání dne 28. 6. 2022 přijalo usnesení č. 27/2022, 

kterým souhlasí, aby tato Metodika byla používaná i v podmínkách Městské části Praha-

Libuš. ZMČ je předkládán návrh na úpravu této Metodiky pro podmínky MČ, a to konkrétně 

tak, že pro záměry nevyžadující změnu ÚP (příloha č. 9 Metodiky), bude nižší tarif T1 (strana 

10, bod D. Výpočet, podbod D.1 Výpočet požadovaného Plnění Investora, bod 4. Metodiky 

verze 5.0 – 2021) činit 1.000 Kč za m² HPP  namísto stávajících 700,- Kč/m2 (výpočet HPP je 

dle Metodiky dán v těchto případech přesným výpočtem HPP v rámci dokumentace pro 

územní rozhodnutí či společné povolení, nikoliv dle fixního kódu KPP). 
  

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

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

Paní starostka ukončila rozpravu k tomuto bodu a požádala návrhový výbor o přednesení 

návrhu usnesení.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

schvaluje navýšení tarifu T1 (nižší tarif) dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území 

hl. m. Prahy, včetně příloh, schválené Zastupitelstvem Hlavního města Prahy usnesením ze 

dne 27. 1. 2022 pod číslem Z-9930 (dále jen „Metodika“) pro stavební záměry nevyžadující 

změnu územního plánu (příloha č. 9 Metodiky) na částku 1.000,- Kč/m2  HPP. 

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 11/2023. 

 

 

K Bodu 13 – Rezignace člena Kontrolního výboru, volba nového člena 

Kontrolního výboru (TISK Z 012) 
 

Předseda FV Mgr. Radek Horák, MBA  předal dne 14. 2. 2023 na Úřad MČ Praha-Libuš  

rezignaci Mgr. Matěje Kadlece na člena Finančního výboru. Za novou členku je navržena  

paní Martina Stevens.  

 
Hlasování o volbě člena finančního výboru formou aklamace. 

17-0-0 a bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

1.  bere na vědomí rezignaci člena Finančního výboru Mgr. Matěje Kadlece, 

2. volí členku Finančního výboru paní Martinu Stevens.  

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 12/2023. 

 

 

K bodu 14 -  Zpráva o činnosti Rady městské části za období od 5. 12. 2022 

do 23. 1. 2023 (TISK Z 011) 
 

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš je předložena Zpráva o činnosti Rady za období od 5. 12. 

2022 do 23. 1. 2023. Rada se v tomto období sešla 8 x. 
 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 
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Rozpravy se zúčastnili: zastupitelé Macháček, Tůmová, Koubek, Tůmová, paní starostka, 

Melichar. 

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

návrhu usnesení.  

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš 

 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 5. 12. 2022 do 23. 1. 

2023. 

 

Hlasováno: 

Pro: 17 (zastupitelé: paní starostka, Černá, Řezanka, Loukota, Koubek, Korbel, 

Macháček, Koudelková, Radová, Turnová, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Novotná, 

Horák, Sedláčková, Frank) 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

a bylo přijato usnesení č. 13/2023. 

 

 

K bodu 15 – Různé 

 
Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili: Korbel, paní starostka, Tůmová, Melichar, Vojvoda, Radová, Koubek, 

Turnová, Macháček.  

 

23:00 hodin – odchod zastupitelka Koudelková – počet zastupitelů 16. 

23:05 hodin -  odchod zastupitelka Novotná – počet zastupitelů 15. 

 

 

K bodu 16 – Závěr 
Ve 23:05 hodin paní starostka zasedání zastupitelstva ukončila a poděkovala všem přítomným 

za účast. 

 

 

 


