Z Á P I S č. 12/2017
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2017
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain,
František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Omluveni:
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 11/2017.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č.11/2017 byl schválen.
Program jednání
1/12) Program jednání ZM č. 17-2017
2/12) Žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci
3/12) Závěrečný účet města za rok 2016
4/12) Účetní závěrka za rok 2016
5/12) Úprava rozpočtu č. 3/2017
6/12) Zakoupení domu č.p. 37,
7/12) Název nové ulice
8/12) Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
9/12) Změna ve finančním výboru
10/12) Změna názvu DSO Od Okoře k Vltavě
11/12) Změna zřizovacích listin SDH Libčice a Letky
12/12) Schválení zadání změny č. 6 územního plánu
13/12) Žádost Petra Hodemarského o prodloužení nájemní smlouvy
14/12) Žádost Jaroslavy Lébrové o prodloužení nájemní smlouvy
Program byl schválen
1/12) Program jednání ZM č. 17-2017
Starosta navrhuje svolat jednání zastupitelstva města č. 17/2017 na den 21. 6. 2017
od 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s níže uvedeným programem.
1. Žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci
2. Závěrečný účet města za rok 2016

1

3. Účetní závěrka za rok 2016
4. Úprava rozpočtu č. 3/2017
5. Název nové ulice
6. Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
7. Změna ve finančním výboru
člen Eda Ur. předseda
8. Změna názvu DSO Od Okoře k Vltavě
9. Změna zřizovacích listin SDH Libčice a Letky
10. Schválení zadání změny č. 6 územního plánu
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Různé
Usnesení: Rada města souhlasí s konáním 17. jednání zastupitelstva města dne
21. 6. 2017 v 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s výše uvedeným programem.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

2/12) Žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci
Zastupitelstvo města č. 16-2017 uložilo radě města prověřit možnost realizace parkovacích
míst v ulici Chýnovská v zeleném pásu dle žádosti občanů.
V materiálu pro ZM č.16 byl uveden podrobný výčet možností parkování na vlastních
pozemcích.
Dále byla posouzena možnost rozšíření protilehlé strany ulice Chýnovská. Toto řešení naráží
na několik překážek: v prostoru se nacházejí vjezdy do protilehlých nemovitostí, na kterých
nelze parkovat, zeleň z dotace, další vzrostlá městská zeleň, velké dešťové vpusti, které
nemají únosnost pro vozidla a hlavně dešťová stoka velkého průměru s omezenou únosností
pro provoz.
Pokud nebude občanům stačit kapacita parkování na vlastních pozemcích a na vjezdech, je
možné využít vybudované kapacity parkovišť v celé délce ulice Tyršova nebo nově
vybudovaného parkoviště za budovou č.p.735.
K problematice se vyjádřil dopravní inženýr Policie ČR:
Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán
policie podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích posoudil možnosti parkování
na ulici Chýnovská ve městě Libčice nad Vltavou. Zřízení parkovacích míst na místě
současných zelených pásů v dotyčné ulici by přineslo optické rozšíření vozovky, která je v
dotyčném úseku již takto poměrně široká, přímá a řidiče svádí k rychlejší jízdě. Rovněž je
třeba vzít v potaz i šířkové poměry v místě, kdy by parkující vozidla mohla zasahovat i do
plochy chodníku, což je nežádoucí. Dle průzkumu možnosti parkování (na pozemcích
rezidentů) ze strany města se zjistilo, že kapacita parkovacích míst je v současnosti v daném
místě dostačující. Pro domácnosti s vyšším počtem vozidel je navíc k parkování vhodná i
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souběžná ulice Tyršova. Další otázkou je pak stav a místo uložení inženýrských sítí na ulici
Chýnovská, toto však již nepřísluší hodnotit policii.
por. Jan Plešák
komunikační inženýr DI Praha venkov-ZÁPAD
Usnesení: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města povolit parkování na zelených
pásech v ulici Chýnovská z výše uvedených technických omezení.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/12) Závěrečný účet města za rok 2016
Starosta předkládá k odsouhlasení závěrečný účet města za rok 2016.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2016, provedeného krajským úřadem bez výhrad.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/12) Účetní závěrka za rok 2016
Starosta předkládá k odsouhlasení účetní závěrku města za rok 2016.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města
za rok 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/12) Úprava rozpočtu č. 3/2017
Rada města projednala úpravu rozpočtu č. 3/2017.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 3/2017 města Libčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 56.885.200,-- Kč a
celkovými příjmy ve výši 56.885.200,-- Kč včetně zapojení zůstatku z roku 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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6/12) Zakoupení domu č.p. 37,
Ing. V. Urbánek navrhuje jednat o zakoupení domu č.p. 37, na parcele k.č. 45, zastavěná
plocha 331 m2 a parcely k.č. 46, výměra 490 m2 v katastrálním území Libčice n/Vlt.
Uvedené nemovitosti se nalézají bezprostředně vedle železniční stanice Libčice n/Vlt. Oblast
kolem železniční stanice je denně přeplněna parkujícími auty přitom však možnosti parkování
jsou v této oblasti velmi omezené, parkující auta zhoršují možnosti pohybu obyvatel,
znemožňují pravidelný úklid komunikací. Mezi libčickým obyvatelstvem lze v poslední době
vysledovat vzrůstající tlak na zajištění parkování pro osobní auta a to zejména v oblasti centra
našeho města kam i lokalita kolem železniční stanice patří.
Uvedená nemovitost je v současnosti ve vlastnictví paní Hany Modráčkové, Š Uvedená
majitelka má zájem tyto nemovitosti prodat a za tímto účelem zveřejnila nabídku na jejich
odprodej na stránkách Seznamu.
Navrhuji proto uvedené nemovitosti zakoupit a po demolici budovy č.p. 37 na tomto místě
vybudovat parkoviště pro osobní automobily. K tomuto záměru lze využít dotaci z výzvy
č. 73 programu IROP, výstavba a modernizace přestupních terminálů.
Usnesení: Rada města se seznámila s návrhem na zakoupení domu č.p. 37 s parcelou
parc.č. 46 k.ú. Libčice na/Vlt. pro vybudování veřejného parkoviště a ukládá starostovi
zajistit další materiály pro jednání.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/12) Název nové ulice
Na podatelnu byly doručeny návrhy:
Krásná, Na Stráni, Slunečná, Adolfa Kříže, Na Stráni, Mezidomí, Mezi Domy,
Čtvercová, Slepá.
Výsledky webové ankety:
Na Stráni
Na Stráni
Na Stráni
Na Stráni
Na Stráni
Nad Saharou
Nad Saharou
Na Stráni, Na Palouku, Na Svahu, Nad Pastvinou, Šípková
Koaliční
U Homosexuála
Pod Vrchy
Václava Krolmuse (objevitele mohyl poblíž Chýnovského háje)
Miroslava Štěpánka (rodák, animátor - Pojďte pane, budeme si hrát)
Antonína Schönfelda (zakladatele včelařského ústavu v Dole)
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V Ráji
Okružní
Losí
Polní, Na Poli
Křivánkova
Kukuřičná
Vojtěšková anebo Kukuřičná - podle vojtěšky a kukuřice, bývalo to pro nás kdysi dávno
"hřiště", kde jsme se schovávali :)
Hnědojedova
Jozefa Rouse
Bartošova
Ke Kachně
Za Saharou
Winstona Churchilla
Čestmíra Chejnovského (viz. staré pověsti české - bitva proti Lučanům na Turském poli,
Čestmír alias Tyr, vulgo Tur, nebo taky někdy Štýr).
zastávka Chejnov
Dvořákova
Epplova
Chýnovenská
Dvořáková
Josefa Rouse
K Lesu
Luční
Vřesová
Ořechová
Bedřicha Opočenského nebo Mikuláše Končického, druhováleční veteráni a hrdinové, bylo by
hezké zde mít nějakou ulici k úctě českých hrdinů z II. světové války.
Ulice starosty Kříže
nahoře je ulice Na Vrchách, tak by se mohla jmenovat Pod Vrchem nebo Vrchami, když je
lokalita pod Podolkovým hradem, tak PODOLKOVA
Moje
Polní
Ulice nemůže být pojmenována po žijících osobách.
Usnesení: Rada města předkládá zastupitelstvu města výsledky ankety občanů.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

8/12) Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
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V současné době probíhají žádosti na dotace na opravy válečných hrobů a pořízení auta na
provoz pečovatelské smlouvy. Žádost na strategické dokumenty města postoupila do
realizační fáze.
Strategický plán –město bude postupovat dle podmínek poskytovatele dotace.
Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informaci o dotacích a strategickém
plánu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/12) Změna ve finančním výboru
V souvislosti se ztrátou mandátu zastupitele Ing. E. Hromady PhD. Je třeba jmenovat nového
předsedu finančního výboru.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat předsedou finančního
výboru Ing. V. Urbánka.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/12) Změna názvu DSO Od Okoře k Vltavě
Vzhledem k tomu, že nastal nesoulad v názvu DSO Od Okoře k Vltavě a dle zápisu z jednání
bude změna provedena dodatkem č. 4, tak je nutné, aby ve všech obcích proběhlo na
veřejném zasedání schválení zmiňovaného dodatku č.4.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí mikroregion
„Od Okoře k Vltavě“, IČ 70822344 (dodatek č. 4 ke stanovám). Článek č. II.
Identifikace DSO, písm. a) po změně zní: Název dobrovolného svazku obcí: Svazek obcí
„Od Okoře k Vltavě“.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
11/12) Změna zřizovacích listin SDH Libčice a Letky
Na základě provedené kontroly základní dokumentace jednotek SDH obcí žádá HZS jako
zřizovatele jednotky SDH obce o spolupráci při odstranění zjištěných nesrovnalostí
v dokumentaci vámi zřízené jednotky SDH obce.
V případě jednotky SDH obce Libčice nad Vltavou se jedná konkrétně o tyto zjištěné
nesrovnalosti v evidované dokumentaci:
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-

Zřizovací listina je vedena na SDH - Sbor dobrovolných hasičů, nutné aktualizovat
na JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

V případě jednotky SDH obce Libčice - Letky se jedná konkrétně o tyto zjištěné
nesrovnalosti v evidované dokumentaci:
-

Zřizovací listina je vedena na SDH - Sbor dobrovolných hasičů, nutné aktualizovat
na JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města provést změny zřizovacích listin
SDH Libčice a Letky: Zřizovací listina bude vedena na JSDHO – Jednotka sboru
dobrovolných hasičů.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/12) Schválení zadání změny č. 6 územního plánu
Po zpracování zadání změny územního plánu města Libčice nad Vltavou č. 6 proběhlo
připomínkové řízení všech dotčených orgánů. Zastupitelstvo města by nyní mělo schválit
zadání, aby mohl proces dále pokračovat.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení ve
věci schválení zadání změny č. 6 územního plánu:
Zastupitelstvo města:
A) B e r e n a v ě d o m í
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 6
územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
B) S c h v a l u j e
zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou podle § 6
odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
C) U k l á d á t a j e m n í k o v i
1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Libčice nad
Vltavou v souladu se schváleným zadáním;
2. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za
etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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13/12) Žádost Petra Hodemarského o prodloužení nájemní smlouvy
Petr Hodemarský, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Petru
Hodemarskému, o 6 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
14/12) Žádost Jaroslavy Lébrové o prodloužení nájemní smlouvy
Jaroslava Lébrová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu Jaroslavě
Lébrové, o 6 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Jednání rady města ukončil starosta v hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek

Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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