Z Á P I S č. 4/2015
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 26. 1. 2015
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek,
Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Omluveni: František Hudek
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 3/2015.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 3/2015 byl schválen.
Program jednání:
1/4) Rezignace člena zastupitelstva města
2/4) Harmonogram řádných zasedání ZM
3/4) Zadání parametrů dostavby MŠ
4/4) Žádost Imricha Fila o převod nájemní smlouvy a přihlášení dalších osob
5/4) Nabídka majitelů KDL na odprodej městu
Program byl schválen
1/4) Rezignace člena zastupitelstva města
Dne 26. 1. 2015 podal písemnou rezignaci zastupitel Jaroslav Čermák
Usnesení: Rada města v souladu se zákonem č. 491/2001Sb ve znění pozdějších předpisů
předává osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Libčice nad Vltavou Hannah
Bartíkové, s účinností od 27. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

2/4) Harmonogram řádných zasedání ZM
Ing. P. Pelešková předkládá materiál do zastupitelstva města.
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Odůvodnění:
Opakovaně předkládám požadavek na zpracování přehledu termínů ZM, který považujeme za
základ k vytvoření prostoru pro systematičtější a efektivnější práci zastupitelstva města.
Předem daný harmonogram jednání zastupitelstva města umožňuje zastupitelům včasnou
přípravu k radou připraveným tématům předkládaným k projednání v ZM i včasné zpracování
doplňujících bodů programu ZM stejně tak jako koordinování pracovních a osobních aktivit s
ohledem na práci pro město. Rovněž občané města si pak mohou snáze plánovat svou účast na
jednání ZM.
Dosavadní praxe svolávání ZM v tomto i předchozím volebním období nedávala žádnou
jistotu, na kdy bude zasedání svoláno. Jen v tomto volebním období se zasedání konalo již
v úterý, ve čtvrtek a nyní bude ve středu. Termíny jednání nebyly v dlouhodobém horizontu
ani s výrazným předstihem zveřejňovány. Tato zvyklost znemožňuje členům zastupitelstva
kvalitně se připravovat a podávat většinu návrhů na doplnění programu ZM v takovém
termínu, aby mohly být radou města do programu zařazeny včas a zveřejněny na úřední desce
spolu s oznámením termínu konání ZM. Tato praxe může vést v krajním případě až k situaci,
že bude počet nově doplňovaných bodů programu zasedání ZM větší, než byl počet původně
zveřejněných bodů programu. Či naopak bude doplněn takový bod, který může mít pro
veřejnost stěžejní význam, avšak ta nebude mít o jeho existenci tušení, protože nebude
uveden v programu ZM na úřední desce města. Taková potenciální situace pak může v
budoucnu navodit dojem, že byl obejit zákon a veřejnost nebyla včas a v souladu se zákonem
seznámena s obsahem zasedání zastupitelstva a neměla tak možnost se jej účastnit.
Naší snahou je, aby byl zveřejněný program ZM dodatečně doplňován pouze ve výjimečných
a jasně odůvodnitelných případech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat nejpozději do nejbližšího zasedání
zastupitelstva harmonogram řádných zasedání zastupitelstva města na rok 2015. Aktuální plán
termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města
Libčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínů
zasedání zastupitelstva zpracováván vždy nejméně s ročním předstihem.
Usnesení: Rada města se seznámila s materiálem Ing. P. Peleškové ve věci přípravy
materiálů do ZM.
Rada města od příštího jednání ZM oznámí zastupitelům termín dříve něž 10 dní, aby
mohl být zveřejněn kompletní seznam projednávaných bodů. V případě pozdějšího
doplnění zveřejní změnu na webových stránkách.
Rada města předkládá tento bod zastupitelstvu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

3/4) Zadání parametrů dostavby MŠ
Rada města po zvážení všech vstupních parametrů projednala základní parametry zadání
přístavby MŠ.
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Usnesení: Rada města schvaluje základní parametry zadání dostavby MŠ Libčice nad
Vltavou.
Umístění: V zadní části MŠ na pozemku parc.č. 125 a 126/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou,
včetně přístavby stávající kuchyně.
Kapacita: Počet tříd – 2, 2x 24 dětí.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
4/4) Žádost Imricha Fila o převod nájemní smlouvy a přihlášení dalších osob
Usnesení: Rada města konstatuje, že užívací právo k bytu přechází ze zákona a po
ukončení platnosti stávající smlouvy bude uzavřena nová smlouva již na žadatele. Rada
města nesouhlasí s přihlášením dalších 3 osob do bytu 1+1, který je nevhodný pro větší
počet osob a je určen především pro důchodce našeho města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/4) Nabídka majitelů KDL na odprodej městu
Na jednání rady města se dostavili majitelé Kulturního domu Libčice nad Vltavou pan
Bohunovský a pan Machálek.
Sdělili, že mají vážného zájemce o koupi objektu a potřebují znát stanovisko města do
27.1.2015. Rada města odmítla tento časový tlak majitelů KDL a přislíbila projednání
v pracovní komisi a v zastupitelstvu města.
Usnesení: Rada města informuje zastupitelstvo města o žádosti majitelů KDL na
urychlené stanovisko města ke koupi objektu.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Jednání rady města ukončil starosta v 18.45 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
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Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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