Z Á P I S č. 19/2015
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek,
František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 16.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 18/2015.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 18/2015 byl schválen.
Program jednání:
1/19) Provoz dětského klubu Klubíčko
2/19) Upřesnění sazebníku za poskytování informací
3/19) OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
celém území města
4/19) Novela vyhlášky o veřejném pořádku
5/19) Usnesení ZM č.16/4-2015
6/19) Libčická náplavka – příprava realizace projektu „Oživení libčické náplavky“
7/19) Strategický plán města Libčice nad Vltavou– pracovní skupina se zastoupením
veřejnosti
8/19) Úprava rozpočtu města č. 3/2015
9/19) Žádost Daniela Blažka o pronájem garáže
10/19) Žádost Márie Durdoňové o prodloužení nájemní smlouvy
11/19) Žádost Naděždy Pompové o prodloužení nájemní smlouvy
12/19) Žádost Olgy Šenové o prodloužení ubytovací smlouvy
13/19) Žádost Pavla Gabča o prodloužení ubytovací smlouvy
14/19) Žádost České telekomunikační infrastruktury a.s. o zřízení věcného břemene
15/19) Program jednání ZM č. 5-2015
16/19) Odměny řediteli ZUŠ za I. pololetí 2015
17/19) Žádost ZŠ o rekonstrukci bytových prostor pro školní družinu
Program byl schválen
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1/19) Provoz dětského klubu Klubíčko
Rada města projednala podmínky provozu dětského klubu Klubíčko ve školním roce
2015/2016:
1. Zřizovatelem klubu je město Libčice nad Vltavou.
2. Zařízení je umístěno v přízemí budovy Základní školy v Libčicích nad Vltavou.
3. Kapacita zařízení bude 20 dětí.
4. O děti budou pečovat 2 pracovnice.
5. Stravování bude zajištěno školní kuchyni ZŠ.
6. Zařízení bude provozováno v pracovní dny od 6,30 hod do 17,00 hod.
7. Denní režim bude v podstatě shodný s režimem v mateřské škole.
8. Poplatky za umístění dětí v tomto zařízení: školné 600,-- Kč + stravné (č. ú. ZŠ
181859227/0300).
9. Provoz bude zahájen 1. září 2015 a ukončen 30. června 2016.
10. V případě nenaplnění plánované kapacity bude možno umístit i děti, které dosáhnou věku
3 let do konce roku 2015 nebo děti z okolních obcí, s podmínkou příspěvku obce ve výši
3.000,-- Kč měsíčně (o speciálních případech rozhodne RM).
Usnesení: Rada města schvaluje podmínky provozu dětského klubu Klubíčko ve školním
roce 2015/2016:
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/19) Upřesnění sazebníku za poskytování informací
Rada města projednala upřesnění sazebníku za poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Rada města nepovažuje původní znění za důvod k poskytování informací zdarma.
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na
1) pořízení kopií - 1 strana A4- 2,- Kč, 1 strana A3- 4,- Kč
2) opatření technických nosičů dat – 1 ks CD, DVD - 15,-Kč
3) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací –
za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka 150,- Kč
4) za poskytnutí ústní informace do 10 min. zdarma
Výše úhrady bude stanovena na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních
případech bude stanovena jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální
kalkulace nákladů.
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Dle § 17 zákona je vydání informace podmíněno zaplacením úhrady v hotovosti.
Usnesení: Rada města schvaluje ceník pro poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/19) OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
celém území města
Zastupitelstvo města schválilo v roce 2013 vyhlášku, která měla platit od roku 2014.
Po dohodě s podnikateli byla vyhláška o 2 roky odložena. Legislativně však bylo nutno
vyhlášku zrušit s tím, že od 1.1.2016 vstoupí v platnost vyhláška nová.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na celém území města s platností od 1. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/19) Novela vyhlášky o veřejném pořádku
V posledním období se objevily problémy s rušením obyvatel hudebními produkcemi.
Pořadatelé využili ustanovení čl. 10, odst. 1 a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy
promocí, atd.)“. Tento odstavec byl zneužíván a po nahlášení oslavy narozenin se konala i
technoparty.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2015 města Libčice nad Vltavou o změně obecně závazné vyhlášky
č. 4/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty na území města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/19) Usnesení ZM č.16/4-2015
Dotace: Připravují se podklady pro dotaci na rozšíření kapacity MŠ, na modernizaci kotelny
v ZŠ, dále je záměrem dotace pořízení zametacího stroje, kde se čeká na vypsání titulu.
V jednání je příprava na dotaci komplexu staveb v rámci Libčické náplavky.
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Postup zpracování strategického plánu je řešen usnesením rady města č. 8/17-2015.
Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informace o dotacích a přípravě
strategického plánu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/19) Libčická náplavka – příprava realizace projektu „Oživení libčické náplavky“
Libčický občanský spolek LOS předkládá materiál:
Odůvodnění :
Projekt „Oživení libčické náplavky“ byl zpracován v roce 2010 za finanční spoluúčasti města
a dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Projektová dokumentace zahrnuje zhotovení
zpevněných cest pro in-line bruslení, dopravní hřiště podle pravidel BESIPu, dostatečně
velkou volnou travnatou plochu pro cirkus, slavnosti nebo hasičský sport, zpevněnou plochu
pro možnost instalace prvků pro skate park, dostatečný počet parkovacích míst a návrh
doplňujících vegetačních úprav v podobě výsadeb solitérních vzrostlých stromů. Cílem
projektu je revitalizace náplavky, posílení rekreační funkce tohoto místa a vytvoření
kvalitního zázemí pro aktivní trávení volného času obyvatel města, rodin s dětmi i
návštěvníků města při současném zachování možnosti rozlivu vody i volného průtoku vody
při zvýšení hladiny ve Vltavě při povodni. Dopravní hřiště poskytne škole atraktivní prostor
pro dopravní výchovu žáků a současně nabídne prostor pro využití i školám z okolí. Blízkost
železniční stanice poskytuje náplavce velmi dobrou dopravní obslužnost.
Téma libčické náplavky a její přeměna na moderní areál pro volnočasové aktivity i odpočinek
bylo součástí volebních programů všech subjektů účastnících se posledních komunálních
voleb. Jsme proto přesvědčeni, že tento náš návrh najde pochopení a podporu napříč
zastupitelstvem.
Projekt již byl v minulosti projednáván s dotčenými orgány a bylo na něj vydáno v roce 2011
územní rozhodnutí, pro které však již nebylo znovu požádáno o prodloužení. V současnosti
již tedy není platné. Projektová dokumentace je dostupná na městském úřadě nebo přímo na
stavebním úřadě Libčice nad Vltavou k nahlédnutí.
Návrh usnesení zastupitelstva města:
Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou realizace úprav na náplavce pod šroubárnou podle
projektu „Oživení libčické náplavky“ zhotoveného v roce 2010 z dotace Středočeského kraje
a rozpočtu města v rozsahu projednání záměru v územním a stavebním řízení. Zastupitelstvo
města souhlasí, aby byl pro spolufinancování realizace projektu vybrán vhodný dotační titul a
podána předběžná žádost do nejbližší vyhlášené výzvy o finanční příspěvek z fondů Evropské
unie.
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Usnesení: Rada města bere materiál na vědomí a předkládá jej zastupitelstvu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/19) Strategický plán města Libčice nad Vltavou– pracovní skupina se zastoupením
veřejnosti
Libčický občanský spolek LOS předkládá materiál:
Odůvodnění :
V souvislosti s usnesením RM č. 8/17-2015 předkládáme návrh na vznik podpůrného
subjektu, jehož úkolem bude aktivně komunikovat se zpracovatelem strategického plánu,
předávat mu připomínky ke konceptu dokumentu a spolupracovat na projednání strategického
plánu v zastupitelstvu města. Domníváme se, že projednání a připomínkování takto
významného strategického dokumentu je pro jeho budoucí dlouhodobou platnost, stabilitu
stanovených vizí i směr rozvoje města klíčové a nelze v tomto procesu opomenout názor
veřejnosti, stejně jako nelze vynechat veřejnou diskusi nad prioritami dalšího rozvoje města a
možnostmi a způsoby jejich naplnění. Jsme přesvědčeni, že vznik komise RM pro strategický
plán není dostatečným krokem k projednání strategického dokumentu, protože názorová
hladina tak zůstane pouze v rovině volebních subjektů v zastupitelstvu.
Jsme přesvědčeni, že pro vznik kvalitního strategického dokumentu je veřejná diskuse za
účasti zástupců veřejnosti a institucí ve městě (kultura, vzdělávání, sport, apod.) nezbytná.
Starosta města na posledním jednání zastupitelstva č. 4 konstatoval, že v případě zájmu zřídí
pracovní skupinu pro Strategický plán města Libčice nad Vltavou, proto jsme přesvědčeni, že
tento návrh nalezne napříč zastupitelstvem podporu. Náš návrh je v souladu se stanoviskem
zastupitelů za spolek LOS ze dne 15. 2. 2015, které bylo zasláno radě města vzápětí poté, co
tato zadala zhotovení SP bez konzultace jeho rozsahu se zastupitelstvem.
Návrh usnesení zastupitelstva města :
Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro připomínkování a přípravu
veřejného projednání Strategického plánu města Libčice nad Vltavou. Pracovní skupinu
budou tvořit zástupci všech volebních subjektů a na základě veřejné výzvy i zástupci
společenských a sportovních organizací, podnikatelských subjektů a veřejnosti. Zveřejnění
výzvy k účasti v pracovní skupině zajistí městský úřad na webových stránkách města.
Usnesení: Rada města bere materiál na vědomí a předkládá jej zastupitelstvu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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8/19) Úprava rozpočtu města č. 3/2015
Rada města projednala úpravu rozpočtu č. 3/2015.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu
č. 3/2015 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 25/2015 až 31/2015)
s celkovými výdaji ve výši 51.563.000,-- Kč a celkovými příjmy ve výši 51.563.000,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/19) Žádost Daniela Blažka o pronájem garáže
Daniel Blažek, žádá o pronájem garáže v č.p. 757.
Záměr byl řádně vyvěšen a nepřihlásil se jiný zájemce.
Usnesení: Rada města souhlasí s pronájmem garáže v č.p. 757 Libčice nad Vltavou
Danielu Blažkovi,
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/19) Žádost Márie Durdoňové o prodloužení nájemní smlouvy
Mária Durdoňová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením ubytovací smlouvy s Máriou Durdoňovou,
v trvání 2 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
11/19) Žádost Naděždy Pompové o prodloužení nájemní smlouvy
Naděžda Pompová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením ubytovací smlouvy s Naděždou Pompovou,
v trvání 2 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/19) Žádost Olgy Šenové o prodloužení ubytovací smlouvy
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Olga Šenová, žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy s Olgou Šenovou, o 3
měsíce.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
13/19) Žádost Pavla Gabča o prodloužení ubytovací smlouvy
Pavel Gabčo, žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy s Pavlem Gabčem,
do 30. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
14/19) Žádost České telekomunikační infrastruktury a.s. o zřízení věcného břemene
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3 žádá o zřízení
věcného břemene kabelového vedení na pozemku parc.č. 1274/2 v k.ú. Libčice nad Vltavou
o délce 147 m. Jedná se o pozemek u čistírny odpadních vod.
Usnesení: Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene podzemního
komunikačního vedení na pozemku parc.č. 1274/2 v k.ú. Libčice nad Vltavou o celkové
délce 14 m pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 za jednorázovou úhradu ve výši 1.400,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

15/19) Program jednání ZM č. 5-2015
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Starosta navrhuje svolat jednání zastupitelstva města č. 5/2015 dle plánovaného rozpisu na
den 29. 7. 2015 od 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s níže uvedeným programem.
1. Úprava rozpočtu města č. 3/2015
2. OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
celém území města
3. Novela vyhlášky o veřejném pořádku
4. Usnesení ZM č.16/4-2015
5. Libčická náplavka – příprava realizace projektu „Oživení libčické náplavky“
6. Strategický plán města Libčice nad Vltavou– pracovní skupina se zastoupením
veřejnosti
7. Žádost RHG spol. s.r.o. o odprodej pozemku
8. Žádost Miroslava Paluky o odprodej pozemku
9. Různé
Usnesení: Rada města souhlasí s konáním 5. jednání zastupitelstva města dne
29. 7. 2015 v 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s výše uvedeným programem.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
16/19) Odměny řediteli ZUŠ za I. pololetí 2015
V souvislosti s plněním úkolů ZUŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit řediteli odměnu a současně doporučil vyplatit odměny i
dalším pracovníkům/pedagogům ZUŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za I. pololetí 2015 řediteli ZŠ Libčice
nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
17/19) Žádost ZŠ o rekonstrukci bytových prostor pro školní družinu
Ředitelka ZŠ předkládá návrh:
Vzhledem k výhledovému plánu Základní školy Libčice nad Vltavou na obsazenost tříd,
přijímání nových žáků a vizí, jak zabezpečit kapacitně výuku na naší škole, si Vás dovoluji
požádat o zajištění rekonstrukce bytů v přístavbě školy nad jídelnou č. popisné 54. Tyto
prostory by z našeho pohledu měly být využity pro 3 oddělení školní družiny. Půdní prostory
by mohly být zrekonstruovány na byt pro zaměstnance školy. Výhodou by byl pro družinu
samostatný vchod a přístup na nově zrekonstruovanou zahradu a hřiště.
Od školního roku 2012/2013 dochází na naší škole k vzestupu počtu žáků. I v příštím
školním roce otevíráme dvě první třídy. Školní vzdělávací plán jsme přizpůsobili novým
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trendům a požadavkům na moderní vzdělávání. Postupně jsme za podpory zřizovatele školu
vybavili novými výukovými prvky, jako jsou nová multimediální učebna s tablety a
interaktivní tabulí, odborné učebny s interaktivní tabulí, nové vybavení výtvarné učebny a
další. Druhou počítačovou učebnu, která je zatím v suterénu školy vedle dílen plánujeme
přesídlit do 1. patra tak, abychom vytvořili tkz. IT zónu. Tímto způsobem bychom rádi
zajistili kontrolu a úroveň vzdělávání v oblasti IT. V tomto školním roce se nám podařilo
kapacitu školy zvládnout.
V příštím školním roce však budeme muset přistoupit k opatřením, jak kapacitu zajistit.
Na druhém stupni ji zajistíme tím, že odborné učebny budou sloužit zároveň jako kmenové
třídy. Na prvním stupni budeme nuceni řešit kapacitu přestěhováním jednoho oddělení školní
družiny do prostor stávající dílny. Školní družina v tomto šk. roce sídlila ve třech třídách
v přízemí. Jednu třídu v přízemí zatím využívá Klubíčko.
K těmto jednodušším variantám zabezpečení kapacity bude do budoucna dobré zvážit
možnost rekonstrukce podkroví školní budovy, které skýtá prostor pro vybudování nových
učeben.
V investičních potřebách školy pro zabezpečení výuky bychom rádi pokračovali
v projektu instalování interaktivních tabulí postupně do všech tříd, vybavování odborných
učeben moderními pomůckami a školení pedagogických pracovníků.
Usnesení: Rada města bere na vědomí návrh ředitelky ZŠ na rozšíření kapacity a
pověřuje starostu k realizaci přípravných kroků pro zpracování projektové
dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Různé:
Rada města se seznámila s dopisy Ilony Chrtové ve věci strategického plánu města a vzala na
vědomí nominaci zástupce ODS do komise. S postupem zpracování strategického plánu byli
zastupitelé oficiálně seznámeni na předešlých jednání zastupitelstev, včetně informace, že
návrhovou část musí vytvořit město samo.

Jednání rady města ukončil starosta v 17. 30 hodin.
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Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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