Z Á P I S č. 14/2015
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 25. 5. 2015
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek,
František Hudek
Omluveni: Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 13/2015.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 13/2015 byl schválen.
Program jednání:
1/14)
2/14)
3/14)
4/14)
5/14)
6/14)
7/14)
8/14)

Venkovní pódium v ZUŠ
Žádost Jaroslavy Lébrové o přidělení bytu
Žádost ZŠ o přidělení služebního bytu
Oznámení ZŠ o konání ředitelského volna
Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2015
Žádost Imricha Fila o přidělení bytu- 1 místnosti
Veřejné projednání investičních akcí
Žádost Libuše Pokutové o sociální výpomoc

Program byl schválen
1/14) Venkovní pódium v ZUŠ
V souvislosti s revitalizací zahrady ZUŠ vznikl nápad, vybudovat na školní zahradě kryté
pódium.
Zdůvodnění ředitele:
Již dva roky pořádá naše škola venkovní koncerty a vystoupení, které se těší velké oblibě
diváků i samotných účinkujících. Bohužel je tato naše aktivita limitována financemi, protože
cena pronájmu dobrého pódia se na jednu akci pohybuje okolo 30.000,-- Kč.
V současné době pořádáme tento druh akce 2x za školní rok, ale rádi bychom venkovní
prostor školy využívali vícekrát.
Za předpokladu vybudování pódia bychom naše prostory rádi nabídli také ostatním školám a
kulturním spolkům v našem městě.
Cena tohoto projektu (jedná se opravdu jen o velmi hrubý odhad) činí okolo 300.000,-- Kč.
Tato částka je dost vysoká, nicméně po uspořádání 10 akcí budeme na částce, kterou bychom
zaplatili za pronájem pódia mobilního.
V. Kliment, pověřený ředitel ZUŠ
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Usnesení: Rada města předběžně souhlasí se zpracováním projektové dokumentace
pódia v ZUŠ. Po zpracování zadání bude zadání projektu odsouhlaseno.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/14) Žádost Jaroslavy Lébrové o přidělení bytu
Jaroslava Lébrová, žádá ze zdravotních a sociálních důvodů o přidělení bytu.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v trvání 6 měsíců
s Jaroslavou Lébrovou, Letecká 757, Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/14) Žádost ZŠ o přidělení služebního bytu
Ředitelka ZŠ žádá přidělení služebního bytu pro budoucího pedagogického pracovníka
v obytném domě v Letecké ulici č.p. 757 v Libčicích nad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s přidělením služebního bytu ZŠ Libčice nad Vltavou,
bytu č.1, Letecká 757, Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/14) Oznámení ZŠ o konání ředitelského volna
Ředitelka ZŠ oznamuje vyhlášení ředitelského volna na dny 29. a 30. 6. 2015 z důvodu
technických oprav v základní škole.
Usnesení: Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 29. a 30. 6.
2015 z důvodu technických oprav v základní škole. Zároveň bude k pátku 26. 6. 2015
ukončen provoz klubu Klubíčko.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/14) Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2015
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V souvislosti s plněním úkolů MŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit ředitelce odměnu a současně jí doporučit vyplatit odměny
i dalším pracovníkům/pedagogům MŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za I. pololetí 2015 ředitelce MŠ
Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/14) Žádost Imricha Fila o přidělení bytu- 1 místnosti
Imrich Filo, žádá o přidělení bytu - 1 místnosti na přespání.
Žadatel odevzdal pronajatý byt a odstěhoval se k příbuzným.
Usnesení: Rada města bere na vědomí žádost Imricha Fila a bude se jí zabývat po
uvolnění vhodného prostoru.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/14) Veřejné projednání investičních akcí
Dne 20.5.2015 proběhlo veřejné projednání investičních akcí - Plocha před katolickým
kostelem a Revitalizace parku nám. Svobody.
Za město se zúčastnil místostarosta a tajemník, za zastupitele Ing. T. Nehasilová a Bc. J.
Sochor, za veřejnost Ing. Kabourek, Ing. Slanina a p. Mužík.
K revitalizaci parku nám. Svobody byla shodná připomínka ve zjednodušení akce a
odstranění všech živých plotů, osazení exkluzivnějších dřevin a potřeba celou lokalitu
posoudit architektem z hlediska využití parku veřejností, zejména s ohledem na plochu před
památníkem.
K ploše před katolickým kostelem požadoval Ing. Kabourek pouze 2 parkovací stání,
nedoporučil realizaci cesty k viaduktu. P. Mužík upozornil na své vlastnictví pod chodníkem,
Usnesení: Rada města bere na vědomí průběh veřejného projednání investičních akcí Plocha před katolickým kostelem a Revitalizace parku nám. Svobody.
Rada města souhlasí se zadáním architektonické studie parku nám. Svobody z hlediska
využití parku veřejností, zejména s ohledem na plochu před památníkem.
Na akci Plocha před katolickým kostelem bude použita stávající projektová
dokumentace doplněná o architektonickou studii. V současné době probíhá proces
vydání stavebního povolení.
Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
8/14) Žádost Libuše Pokutové o sociální výpomoc
Libuše Pokutová, žádá o prostředky na nákup oblečení a obuvi pro děti a na nákup školních
potřeb pro září tohoto roku.
Žadatelce již byla poskytnuta možnost sociální výpomoci na učební pomůcky prostřednictvím
základní školy. Žadatelka má závazky vůči městu.
Usnesení: Rada města nesouhlasí s poskytnutím další sociální výpomoci Libuši
Pokutové,
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Různé: Starosta informoval o návštěvě sněmu Svazu měst a obcí v Olomouci.

Jednání rady města ukončil starosta v 18.00 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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