
Ministerstvo vnitra 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Náměstí Hrdinů 1634/3 

140 21    Praha 4 

 

datovou schránkou 

IDDS: 265vfsh 

 

 

 

V Libčicích nad Vltavou dne 23.10.2020 

 

 

 

 

Věc: podnět k přezkoumání průběhu 14. veřejného zasedání zastupitelstva města Libčice nad     

         Vltavou  konaného  dne 21.10.2020 v areálu Libčické plovárny 

  

 

 

Dne 21.10.2020 proběhlo v areálu Libčické plovárny v Libčicích nad Vltavou 14. veřejné zasedání 

zastupitelstva města Libčice nad Vltavou. Veřejné zasedání zastupitelstva se mělo původně konat v 

obřadní síni v budově městského úřadu (pozvánka byla zastupitelům doručena dne 7.10.2020), dne 

12.10.2020 bylo zastupitelům doručeno oznámení, že se zastupitelstvo bude konat v prostorách 

Libčické plovárny a necelé tři hodiny před zahájením zastupitelstva byli zastupitelé upozorněni, že 

se jednání uskuteční pod širým nebem s tím, aby se řádně oblékli.  

Na programu jednání zastupitelstva byly zařazeny mimo jiné i zcela zásadní body, a to, čerpání 

rozpočtu za 2. čtvrtletí 2020, rozpočtové opatření č. 3-2020 (k němuž má právo se v rozpravě vyjádřit 

i veřejnost), dále pak schválení zadání architektonické soutěže na nové centrum města a také zrušení 

výboru rozvoje města. 

  

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno složením slibu nového zastupitele nastupujícího po kolegovi, 

který odstoupil. Následně byl schválen program zasedání zastupitelstva a poté starosta města Ing. 

Pavel Bartoš, MBA., jako předsedající, navrhl, aby vzhledem k vývoji epidemické situace, 

nouzovému stavu a podmínkám, za kterých se zastupitelstvo koná, (pod širým nebem), byla zrušena 

rozprava k jednotlivým bodům programu s odůvodněním, že vše bylo projednáno na zasedání 

zastupitelstva č.13 (16.září 2020) a to i přesto, že v mezidobí došlo ke změně skutečností v několika 

bodech programu (např. v bodě schválení zadání architektonické soutěže). Ke svému návrhu 

nepřipustil žádnou diskuzi a přistoupil k hlasování. Návrh, že se rozprava k jednotlivým bodům 

programu zastupitelstva ruší, byl koaličními zastupiteli 8 hlasy z 15 přijat,. Opozičním zastupitelům 

se podařilo podat alespoň protinávrh, aby se jednalo v normálním režimu s rozpravou, tento návrh 

však nebyl schválen. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva probíhalo vzhledem k pokročilé roční době ve zcela nevhodném 

prostředí. Navíc část koaličních zastupitelů seděla v neosvětleném prostoru před restaurací na 

Libčické plovárně, což neumožnilo části zastupitelům viditelně ověřit výsledky hlasování, ty byly 

pouze konstatovány tajemníkem, který prováděl zápis. 

 

Podle § 7 odst. 10 Jednacího řádu zastupitelstva města Libčice nad Vltavou se zastupitelstvo může 

usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, přičemž podle § 7 odst. 11 Jednacího řádu 

ZM návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje 



bez rozpravy. K ukončení rozpravy však může logicky dojít až poté, kdy byla zahájena a nějaký čas 

probíhala. 

Domníváme se, že shora popsaným postupem, když bylo zastupitelům i veřejnosti znemožněno, aby 

k projednávaným bodům vyjádřili své názory a připomínky, došlo k porušení těchto právních 

předpisů: 

 

− Čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mají občané právo podílet se na 

správě veřejných věcí přímo nebo svobodou volbou svých zástupců, 

 

− § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož má občan právo vyjadřovat na 

zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným 

věcem (písm. c)) a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva obce (písm. d)). 

 

− § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož je člen zastupitelstva obce povinen 

zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li 

jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a 

vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

 

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o přezkoumání postupu starosty města Libčice nad Vltavou a 

zastupitelů za spolek Liběhrad a TOP09, kteří svým jednáním neumožnili opozičním zastupitelům 

řádný výkon mandátu zastupitele a občanům města, aby se mohli vyjádřit k projednávaným 

záležitostem. 

 

Zastupitelé za: 

Libčický občanský spolek LOS    Občanskou demokratickou stranu 

Ing. Marek Coufal         Bc. Jiří Sochor 

JUDr. Jana Márová 

Ing. Petra Pelešková 

Ilona Ptáčková 

PhDr. Petr Schönfeld 

Ing. Roman Šebl 

 

 

 

Příloha: 

− jednací řád zastupitelstva města Libčice nad Vltavou 

− pozvánka na zastupitelstvo č. 14 (plovárna) 

− e-mail tajemníka ze dne 21.10.2020 

− e-mail doplnění materiálu pro bod architektonická soutěž ze dne 20.10.2020 

 

− zvukový záznam ze 14. zasedání zastupitelstva 

dostupný na webu města https://www.libcice.cz/mesto/zastupitelstvo.html 

− video záznam veřejně dostupný na Youtube: 

14. Zastupitelstvo Libčice nad Vltavou 21. 10. 2020 

https://youtu.be/E59_baCHgtQ  

https://www.libcice.cz/mesto/zastupitelstvo.html
https://youtu.be/E59_baCHgtQ

