Z Á P I S č. 10/2018
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 4. 2018
Přítomni: Ing. Jiří Lain Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek
Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA
Tajemník: Ing. R. Dědič
Místostarosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 9/2018.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 9/2018 byl schválen.
Program jednání
1/10) Strategické dokumenty
2/10) Oznámení ZŠ o konání ředitelského volna
3/10) Žádost Jaroslavy S o převedení nájemní smlouvy
Program byl schválen
1/10) Strategické dokumenty
Zpráva koordinátora ve věci změny financování supervizorů:
Původně bylo uvažováno, že zapojení pěti odborníků proběhne formou nákupu služeb. Po
konzultaci s projektovou manažerkou Mgr. Havlíčkovou (MPSV) a jejími kolegy, kteří mají
na starost náš projekt, nám doporučili začlenit experty přímo do realizačního týmu.
Zažádali jsme prostřednictvím ŽoZ (Žádost o nepodstatnou změnu) v systému MS2014+
o přesun nevyčerpaných prostředků z kategorie NÁKUP SLUŽEB do kategorie OSOBNÍ
NÁKLADY ve výši 270.000,-- Kč (dle rozhodnutí RM/únor 2018) a rozšíření realizačního
týmu o odborné konzultanty. V pátek 6.4.2018 nám tuto změnu schválili. Mzdové náklady na
odborné konzultanty budou čerpány z dotace stejně jako mzda koordinátora.
URM 6/4-2018
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem na zajištění odborného dohledu tvorby
strategického plánu a urbanistické studie v navrhovaném personálním obsazení:
1. Urbanismus a architektura - doc. Ing. arch. Jan Šépka
2. Právo a metodika výkonu odborných profesí - JUDr. PhDr. Jiří Plos
3. Přírodně historický vývoj území - RNDr. Jiří Sásdlo, CSc.
4. Socioekonomický rozvoj - Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
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Celý proces supervize, kooperaci jednotlivých expertních poradců, města a zpracovatelů bude
organizačně zajišťovat MgA. Bc Jan Trejbal.
Rada města souhlasí s financováním supervizního týmu z nevyčerpaných finanční prostředků
dotace v celkové částce 275.000,-- Kč.
Usnesení: Rada města revokuje usnesení č. 6/4-2018.
Rada města souhlasí s návrhem na zajištění odborného dohledu tvorby strategického
plánu a urbanistické studie v navrhovaném personálním obsazení:
1. Urbanismus a architektura - doc. Ing. arch. Jan Šépka
2. Právo a metodika výkonu odborných profesí - JUDr. PhDr. Jiří Plos
3. Přírodně historický vývoj území - RNDr. Jiří Sásdlo, CSc.
4. Socioekonomický rozvoj - Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Celý proces supervize, kooperaci jednotlivých expertních poradců, města a zpracovatelů
bude organizačně zajišťovat MgA. Bc Jan Trejbal.
Rada města na základě souhlasu MPSV souhlasí s financováním supervizního týmu
z prostředků osobních nákladů dotace v celkové částce 270.000,-- Kč.
Rada města pověřuje tajemníka podpisem dohod o provedení práce s výše uvedenými
zpracovateli odborného dohledu tvorby strategického plánu a urbanistické studie.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
2/10) Oznámení ZŠ o konání ředitelského volna
Ředitelka ZŠ oznamuje vyhlášení ředitelského volna v základní škole dne 7. 5. 2018
z provozních důvodů.
Usnesení: Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v základní škole
dne 7. 5.2018 z provozních důvodů.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
3/10) Žádost Jaroslavy S o převedení nájemní smlouvy
Jaroslava , dříve J, prodala rekreační chatu v zahrádkářské osadě Chýnov, Barboře a žádá o
převedení nájemní smlouvy na pozemky.
Usnesení: Rada města souhlasí s převedením nájemní smlouvy na pozemky parc.
č. 506/75 a 506/48 v k.ú. Chýnov o celkové výměře 345 m2, na kterých se nachází
rekreační objekt ve vlastnictví nového nájemce na Barboru J
Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: místostarosta
Jednání rady města ukončil starosta v 18.10 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
František Hudek
Ing. Jiří Lain

Ing. Jiří Lain
místostarosta

Ing. Vladimír Urbánek
radní
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