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

schválení programu. 
 

Paní starostka zahájila 2. 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 13 členů, zasedání bylo usnášeníschopné. K ověřenému zápisu 

z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Přítomni: zastupitelé Sedláčková, Horák, Novotná, Tůmová, Radová, Turnová, paní starostka, 

Koubek, Koudelková, Frank, Loukota, Řezanka, Hazda. 

 

Online: --- 

 

Omluveni: zastupitel Melichar; z pozdějšího příchodu zastupitelé Macháček, Vojvoda, 

Korbel. 

 

Jako ověřovatele zápisu požádala paní starostka zastupitelky Koudelkovou a Novotnou obě 

projevily souhlas.    

Hlasováno: 11-0-2 

 

18:04 hodin – příchod zastupitele Macháčka - počet zastupitelů 14. 

 

Do návrhového výboru požádala paní starostka zastupitele Koubka, Macháčka a Loukotu. 

Hlasováno: 14-0-0 

 

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

připomínky. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Slib člena Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 

3. Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava Kulika 

 

Hlasováno: 14-0-0 a program byl schválen. 

 

 

 

K bodu 2 – Slib člena Zastupitelstva 
 

Ing. Jakub Hazda složil slib do rukou paní starostky. 

 

18:10 hodin - příchod zastupitele Vojvody - počet zastupitelů 15. 
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K bodu 3 – Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. 

Jaroslava Kulika (TISK Z 013) 
 

Na ÚMČ Praha-Libuš byla dne 1. 3. 2023 doručena Petice na podporu ředitele ZŠ 

Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika. Projednání petice vedení obce s petičním výborem 

bylo naplánováno na 22. 3. 2023, následně měla být petice zařazena na program řádného 

jednání ZMČ 28. 3. 2023. Na žádost šesti zastupitelů bylo k jejímu projednání svoláno 

jednání ZMČ na 23. 3. 2023.   

 

 

Paní starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. 

Rozpravy se zúčastnili občané: Lörincová, Svatoňková, Hněvkovská - členky petičního 

výboru; 

Hradecká (hlasováno: 15-0-0) 

 

18:15 hodin - příchod zastupitele Korbela – počet zastupitelů 16. 

 

Dále vystoupili občané: Mauer (hlasováno: 16-0-0), Kuthan, Plecitá, Bačíková, Lokočová, 

Koštová, Herclíková, Zímová (hlasováno: 16-0-0), Adámková; zastupitelé Koubek, Radová, 

Korbel, paní starostka, Loukota. 

 

Zastupitel Koubek navrhl neomezené vystoupení členek petičního výboru.  

Hlasováno: 16-0-0 

 

Pokračování diskuse se následně zúčastnili občané: Lörincová, Hněvkovská, Lokočová, 

Hrušková (hlasováno: 16-0-0), Kuthan; zastupitelé: Korbel, Radová (hlasováno: 14-0-2), 

Macháček, Paní starostka, Turnová, Řezanka, Loukota, Koudelková, Tůmová. 

 

Zastupitel Koubek přednesl pozměňovací návrh na doplnění 2. bodu usnesení: 

2. vyjadřuje podporu Mgr. Jaroslavovi Kulikovi v nadcházejícím výběrovém řízení na post 

ředitele ZŠ Meteorologická ze stejných důvodů jako autoři petice: úspěšné zvládnutí 

covidového období z hlediska podpory pedagogů, vedení žáků i komunikace s rodiči, 

spoustu mimoškolních nejen sportovních aktivit pro děti, rodiče i širokou veřejnost, 

mimořádně úspěšně zvládnutou adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem z Ukrajiny 

po vypuknutí válečného konfliktu formou vzniku paralelních adaptačních skupin a 

následné úspěšné zapojení těchto žáků do standardní výuky. 

 

Zastupitel Řezanka přednesl pozměňovací návrh na doplnění 3. bodu usnesení: 

3. žádá starostku MČ Praha-Libuš RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., aby se v zájmu 

objektivity a nestrannosti vzdala osobní účasti v konkurzní komisi na pozici ředitele ZŠ 

Meteorologická dne 27. 3. 2023. 

 

19:47 hodin – odchod zastupitele Korbela – počet zastupitelů 15. 
 

Vystoupení místostarostky Turnové (hlasováno: 12-0-3). 
 

19:51 hodin - příchod zastupitele Korbela - počet zastupitelů 16. 
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Vystoupení zastupitelů Korbela (hlasováno: 14-0-2), Radové (hlasováno: 13-0-3), Turnové 

(hlasováno: 14-0-2), Koubka (hlasováno: 15-0-1), Horáka. 

 

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

návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu usnesení zastupitele Koubka: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

2. vyjadřuje podporu Mgr. Jaroslavovi Kulikovi v nadcházejícím výběrovém řízení na post 

ředitele ZŠ Meteorologická ze stejných důvodů jako autoři petice: úspěšné zvládnutí 

covidového období z hlediska podpory pedagogů, vedení źáků i komunikace s rodiči, 

spoustu mimoškolních nejen sportovních aktivit pro děti, rodiče i širokou veřejnost, 

mimořádně úspěšně zvládnutou adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem z Ukrajiny po 

vypuknutí válečného konfliktu formou vzniku paralelních adaptačních skupin a následné 

úspěšné zapojení těchto žáků do standardní výuky. 

Hlasováno: 

Pro: 8 (zastupitelé: Frank, Koudelková, Koubek, Macháček, Hazda, Řezanka, Korbel, 

Loukota)  

Proti: 8 (zastupitelé: paní starostka, Radová, Turnová, Tůmová, Sedláčková, Horák, 

Vojvoda, Novotná) 

Zdržel se: 0 

a usnesení nebylo přijato. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu usnesení zastupitele Řezanky: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

3. žádá starostku MČ Praha-Libuš RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., aby se v zájmu 

objektivity a nestrannosti vzdala osobní účasti v konkurzní komisi na pozici ředitele ZŠ 

Meteorologická dne 27. 3. 2023. 

Hlasováno: 

Pro: 7 (zastupitelé: Frank, Koubek, Macháček, Hazda, Řezanka, Korbel, Loukota)  

Proti: 3 (zastupitelé: Sedláčková, Horák, Radová)  

Zdržel se: 6 (zastupitelé: paní starostka, Turnová, Tůmová, Koudelková, Vojvoda, 

Novotná)  

a usnesení nebylo přijato. 

 

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

původního návrhu usnesení.  

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí doručenou Petici na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. 

Jaroslava Kulika, 

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. zaslat petičnímu výboru 

stanovisko orgánů městské části k podané petici v zákonné lhůtě. 
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Hlasováno: 

Pro: 8 (zastupitelé: paní starostka, Radová, Tůmová, Novotná, Horák, Turnová, 

Vojvoda, Sedláčková) 

Proti: 5 (zastupitelé: Koubek, Koudelková, Macháček, Frank, Loukota) 

Zdržel se: 3 (zastupitelé: Hazda, Řezanka, Korbel) 

a usnesení nebylo přijato. 

 

 

K bodu 4 – Závěr 
Ve 20:30 hodin paní starostka zasedání zastupitelstva ukončila a poděkovala všem přítomným 

za účast. 

 

 

 


