Z Á P I S č. 20/2015
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 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. 19/2015.
Ing. Vít Penížek, Ph.D. připomněl, že před jednáním rady města č. 19 proběhlo jednání se
zástupcem LOS Ing. P. Peleškovou ve věci obsazení výborů a komisí.
Zápis z rady č. 19/2015 byl schválen s výše uvedeným doplněním.
Program jednání:
1/20) Žádost RHG spol. s r.o. o odprodej pozemku
2/20) Granty na II. pololetí 2015
3/20) Revitalizace Libčické náplavky
4/20) Úprava rozpočtu města č. 3/2015
5/20) Žádost Jiřiny Novákové o prodloužení ubytovací smlouvy
6/20) Stížnost na bezohledné chování sousedů
7/20) Žádost o souhlas s konáním hudební akce na pozemku města
8/20) Přijetí dotací
9/20) Čerpání rozpočtu města za I.pololetí 2015
10/20) Souhlas se stavbou na pozemku Středočeského kraje
11/20) Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/2015
12/20) Úprava vody na koupališti
13/20) Doplnění redakční rady Libčických novin
Program byl schválen
1/20) Žádost RHG spol. s r.o. o odprodej pozemku
RHG spol. s r.o., Tiché údolí 376, 252 63 Roztoky na základě předešlých jednání žádá o
odprodej pozemku parc.č. 1153 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře 3 998 m2 za účelem
výstavby zdravotnického zařízení.
Pozemek je v územním plánu veden jako občanská vybavenost, což znamená, že je vhodný
pro výstavbu zdravotnického zařízení a naopak neumožňuje komerční využití.
Na pozemku byl proveden geologický průzkumný vrt, který zjistil navážku měkké škváry do
hloubky 6 m. Na pozemek byl zpracován odhad tržní ceny společností RAK ve výši .1,9-2
mil. Kč, ovšem bez omezujících faktorů pro výstavbu. Dále byl pozemek posouzen znalcem
Ing. Motyčkou na cenu 1.010.000,-- Kč.
Spol. RHG nabízí kupní cenu ve výši 1.050.000,-- Kč.
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Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemku
parc.č. 1153 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře 3 998 m2 firmě RHG spol. s r.o.,
Tiché údolí 376, 252 63 Roztoky za kupní cenu ve výši 1.200.000,-- Kč, za současného
uzavření věcného břemene podzemního vedení kanalizace a elektřiny ve prospěch
města.
V kupní smlouvě bude výslovně upozorněno na geologické složení pozemku a zakotveno
přednostní předkupní právo pro město v případě prodeje pozemku.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/20) Granty na II. pololetí 2015
Grantová komise posoudila žádosti a doporučila radě města ke schválení.
Rada města zvážila veškerá specifika a provedla některé úpravy.
Usnesení: Rada města souhlasí s rozdělením finančních příspěvků města Libčice nad
Vltavou na podporu občansky prospěšných činností, projektů a aktivit občanů a
zájmových organizací na II. pol. roku 2015.
Výše přiděleného příspěvku:
Havran lesní školka - 4.000,-- Kč - termonádobí/stojan na šaty/kotlík/výtv. potřeby,
MC Malina - 20.000,-- Kč - nájemné v KDL/cvič.pomůcky/hračky/ceny do soutěží,
Divadelní spolek LOĎ - 15.000,-- Kč – světla,
Sokol - 18.000,--Kč - šplh turnaj/ve st.tenise/turnaj v tenise,
Šachy – 6.000,-- Kč, turnaj mládeže v ZŠ/reg. soutěže,
Scandula- 11.000,-- Kč - členství v UČPS/ mat.na provoz/web/účetnictví,
LOS- 17.000,-- Kč - vánoční mše/tvůrčí dílny,
Upírci-11.000,-Kč - příspěvky/vstupy/výtv. materiál,
SDH Letky-10.000,-- Kč, Mem.Pospíšila-TOI WC/ceny a diplomy,
Č. svaz chovatelů-9.000,-- Kč - výstavy-srpen a listopad/ceny a posuzovatelé,
Klub seniorů- 11.000,-- Kč - výstava/výlety/dárky pro děti/cvičení paměti,
František Ureš - 7.000,-- Kč - ceny/občerstvení,
Fórum Libčice - 8.500,-- Kč - Vltavský závod/Libčický běh,
Fórum Libčice - 2.000,--Kč - Fotosoutěž na webu – ceny pro vítěze,
Celkem 149.500,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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3/20) Revitalizace Libčické náplavky
Rada města se seznámila s materiály, které budou poskytnuty ZM ve věci „Revitalizace
Libčické náplavky“, s průběhem veřejné diskuse o záměru a dotazy veřejnosti.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr Revitalizace
Libčické náplavky.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/20) Úprava rozpočtu města č. 3/2015
Rada města projednala další položky úpravy 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 36/2015)
s celkovými výdaji ve výši 51.563.000,-- Kč a celkovými příjmy ve výši 51.563.000,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/20) Žádost Jiřiny Novákové o prodloužení ubytovací smlouvy
Jiřina Nováková, žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy Jiřině Novákové, do
30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/20) Stížnost na bezohledné chování sousedů
Nájemníci domu č.p. 436, Libčice nad Vltavou podávají stížnost na bezohledné chování
sousedů.
Tajemník informoval, že veškerá předchozí upozornění nebyla problematickými nájemci
akceptována.
Usnesení: Rada města žádá správu bytů o právní zajištění podání soudní výpovědi
nájemci - Ivan Jaroš, Letecká 436, Libčice nad Vltavou.
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Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/20) Žádost o souhlas s konáním hudební akce na pozemku města
Ondřej Veszelei, žádá o souhlas města jako majitele pozemků na koupališti s hudební
produkcí v rámci akce Drop The House dne 14. 8. 2015.
Usnesení: Rada města souhlasí s hudební produkcí v rámci akce Drop The House
dne 14. 8. 2015 v areálu koupaliště za podmínky dodržení vyhlášky města o veřejném
pořádku.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/20) Přijetí dotací
Město obdrželo dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši do 312.000,-- Kč od úřadu práce.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace ve
výši 312.000,-- Kč od úřadu práce na veřejně prospěšné práce.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/20) Čerpání rozpočtu města za I.pololetí 2015
Starosta předkládá čerpání rozpočtu města za I.pololetí 2015.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání rozpočtu města
za I.pololetí 2015 s celkovými výdaji ve výši 35 165 328,12 Kč a celkovými příjmy ve
výši 14 331 598,75 Kč včetně zapojení zůstatku roku 2014.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/20) Souhlas se stavbou na pozemku Středočeského kraje
Pro stavbu na pozemku Středočeského kraje – Chodník Kralupská II je třeba souhlasu
zastupitelstva města Libčice se stavbou a s budoucím bezúplatným převodem.
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Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se stavbou Chodník
Kralupská II realizované na pozemcích parc.č. 1258/9 v k.ú. Libčice nad Vltavou
o předpokládané výměře cca 100 m2 a 1255/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou
o předpokládané výměře cca 30 m2 s budoucím bezúplatným převodem této části
pozemku.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
11/20) Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/2015
Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS tímto navrhují doplnit úpravu rozpočtu
č. 3/2015 v kapitole 3. Školství o rozpočtovou položku refundace – příspěvky rodičům dětí
neumístěných do MŠ ve výši 150 tisíc Kč.
Zdůvodnění:
Mateřská škola Libčice nad Vltavou stejně jako v předchozích letech maximálně využila svou
kapacitu a musela při zápisu odmítnout děti, které v průběhu školního roku 2014/2015 dosáhli
nebo dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště v Libčicích nad Vltavou.
Rodiče těchto dětí se v důsledku dostali do složité situace, kdy musejí hledat jiné zařízení pro
předškolní děti, současně řešit návrat do zaměstnání a ukončení sociální podpory formou
rodičovského příspěvku.
Kapacita MŠ Libčice, jejímž zřizovatelem je město, je 117 dětí. Při zápisu v březnu 2015 se
nedostalo do MŠ 12 dětí, které splnily všechny podmínky pro přijetí, dalších 7 dětí nesplnilo
podmínku dovršení věku 3 let před začátkem školního roku a jedno dítě nemělo trvalé
bydliště v Libčicích. Mezi těmito děti nejsou ty, které se do MŠ Libčice nehlásily např. ze
zdravotních či jiných důvodů.
Vzhledem k vývoji počtu narozených dětí v našem městě v minulých letech předpokládáme,
že situace bude v příštích letech obdobná.
Tab. Počet narozených dětí v Libčicích nad Vltavou dle údajů ČSÚ.
rok
počet narozených dětí
2008

46

2009

54

2010

37

2011

52

2012

44

2013

35

2014

37

Obec má v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích, vytvářet podmínky pro rozvoj sociální
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péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jednou z těchto potřeb je potřeba výchovy a
vzdělávání.
Toto je částečně naplněno zřízením a provozováním dětské skupiny Klubíčko v prostorách
základní školy. Ne všem rodičům a zejména ne všem dětem tato forma předškolního
vzdělávání vyhovuje.
Navrhujeme tedy vytvořit fond, ze kterého budou hrazeny příspěvky rodičům dětí, které
dosáhly věku 3 let a současně nebyly přijaty do MŠ Libčice nebo nenavštěvují dětský klub
Klubíčko, a to z jakéhokoliv důvodu. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky jednotlivým
rodinám neumístěných dětí a bude jim tak dána svobodná možnost rozhodnout se, do které
formy předškolního zařízení své dítě umístí.
Forma a výše příspěvku
Příspěvky budou poskytovány na základě žádosti rodiče. Žádost bude podávána 2x ročně pro
každé školní pololetí (září – leden, únor – červen). Podmínkou přiznání příspěvku bude
dovršení 3 let věku dítěte, trvalé bydliště dítěte a nejméně jednoho zákonného zástupce v
Libčicích a potvrzení MŠ Libčice o tom, že dítě nebylo do zařízení přijato.
Příspěvek pro 1 dítě na měsíc navrhujeme ve výši 1 200 Kč.
Výše příspěvku vyplývá z celkových neinvestičních i investičních výdajů města pro MŠ
Libčice za rok 2014 při maximálním počtu dětí v MŠ Libčice nad Vltavou.
Usnesení: Rada města konstatuje, že při řešení nedostatečné kapacity MŠ byly
zvažovány dvě možnosti řešení. Tou jednodušší bylo poskytnutí částečného příspěvku
rodičům, kteří by museli vyhledat odpovídající zařízení, případně i mimo město a
doplatit do tržní ceny.
Zastupitelstvem města byla odsouhlasena varianta pro město dražší a náročnější, to je
provoz vlastního zařízení za ceny srovnatelné s příspěvkem do MŠ.
Kapacita vlastního zařízení je dostačující a není ještě naplněna.
Rada města vzhledem k dostatečnému zajištění náhradní kapacity MŠ nedoporučuje
zastupitelstvu města přijmout návrh zastupitelů LOS.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/20) Úprava vody na koupališti
Město obdrželo nabídku firmy EuroClean s.r.o., Roztoky na úpravu vody od příměsí železa.
Usnesení: Rada města bere na vědomí nabídku firmy EuroClean s.r.o., Roztoky na
úpravu vody na koupališti a ukládá starostovi se problematikou dále zabývat.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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13/20) Doplnění redakční rady Libčických novin
Obsazení pozice člena RRLN
Rada města projednala otázku obsazení místa člena Redakční rady Libčických novin (RRLN)
za spolek LOS. Na pozici byl navržen PhDr. Petr Schőnfeld. Starosta po rozpravě dal
o návrhu obsadit místo člena RRLN hlasovat.
Návrh nebyl přijat

Jednání rady města ukončil starosta v 17.50 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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