Z Á P I S č. 22/2015
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek,
Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Omluveni: Ing. Jiří Lain
Tajemník: Ing. R. Dědič
Místostarosta zahájil jednání v 16.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 21/2015.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 21/2015 byl schválen
Program jednání:
1/22) Žádost o výměnu pronajatých zahrádek
2/22) Žádost o ukončení nájemní smlouvy v č.p. 744
3/22) Výběr zhotovitele zpevněných ploch v ZŠ
4/22) Žádost SDH Libčice o příspěvek na oslavy125 výročí
5/22) Žádost LOS o souhlas s akcí na pozemku města
6/22) Žádost Naděždy Pompové o prodloužení nájemní smlouvy
7/22) Žádost ZŠ o dotaci na opravy
Program byl schválen
1/22) Žádost o výměnu pronajatých zahrádek
Jaroslav Sochor, Libčice nad Vltavou a Václav Pudil, , Libčice nad Vltavou žádají o
vzájemnou výměnu pronajatých zahrádek před domy 539-542.
Usnesení: Rada města souhlasí s vzájemnou výměnou pronajatých zahrádek před domy
539-542 mezi nájemci Jaroslavem Sochorem, , Libčice nad Vltavou a Václavem
Pudilem, Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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2/22) Žádost o ukončení nájemní smlouvy v č.p. 744
Jan Horák, Libčice nad Vltavou, nájemce nebytových prostor v č.p. 744 Libčice nad Vltavouvideopůjčovna žádá o ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.7.2015. Prostory již rok
obchodně téměř nevyužívá.
Usnesení: Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu s Janem Horákem,
Libčice nad Vltavou nájemcem nebytových prostor v č.p. 744 dohodou ke dni 31.7.2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/22) Výběr zhotovitele zpevněných ploch v ZŠ
Správa majetku předkládá text zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele akce
Zhotovení povrchu dvora u bočního vchodu do budovy ZŠ a seznam oslovených firem.
Zakázka bude zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle § 12 odst. 3
jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Usnesení: Rada města souhlasí s textem zadávacích podmínek výběrového řízení na
zhotovitele akce Zhotovení povrchu dvora u bočního vchodu do budovy ZŠ
a s obesláním firem: Miloš Brejcha, K Těšině 50, 252 65 Tursko, Petr Dědeček,
Nádražní 131, Chotěšov, 410 02 Lovosice, Ing. Antonín Hořínek, Zahradní 786,
252 66 Libčice nad Vltavou, Jiří Kubík, Dělnická 822/3,252 66 Libčice nad Vltavou.
Zakázka bude zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle § 12
odst. 3 jako veřejná zakázka malého rozsahu. Soutěžní podmínky budou zveřejněny na
úřední desce města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/22) Žádost SDH Libčice o příspěvek na oslavy125 výročí
SDH Libčice nad Vltavou žádá o příspěvek ve výši 17.700,-- Kč na konání oslav 125. výročí
založení sboru, jedná se o skákací hrad, autíčka, WC, barvičky na obličej a ocenění
zasloužilých členů.
Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH Libčice nad Vltavou ve
výši 4.200,-- Kč na zajištění hygienických podmínek v rámci oslav 125. výročí založení
sboru.
Žádosti na obdobné akce by měly být podávány v termínech vyhlášených grantových
řízení. V současné době jsou již prostředky rozděleny.

Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
5/22) Žádost LOS o souhlas s akcí na pozemku města
LOS žádá o souhlas města jako majitele pozemku s konáním akce letní kino Libčice v areálu
koupaliště. Akce se koná dne 22.8.2015 do 23.30 hodin.
Usnesení: Rada města souhlasí s konáním akce letní kino Libčice v areálu koupaliště
pořádané LOS. Akce se koná dne 22.8.2015 do 23.30 hodin.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/22) Žádost Naděždy Pompové o prodloužení nájemní smlouvy
Naděžda Pompová, Libčice nad Vltavou žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Žadatelka dlouhodobě neplní závazky vůči městu.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy Naděždě Pompové,
Libčice nad Vltavou o 1 měsíc.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/22) Žádost ZŠ o dotaci na opravy
Ředitelka ZŠ vzhledem k rozsáhlým stavebním opravám budovy základní školy žádá
o dotaci na následující opravy:
-

odvlhčení přístavby u bočního vchodu školy – 18.000,- ( provedení kompletní sanace
boku přístavby proti vlhkosti)
odvlhčení přístavby ze dvora (u školního hřiště) – 44.000,- ( provedení kompletní
sanace boku přístavby z druhé strany včetně dosazení žlabů a přesměrování toku
dešťových vod)
oprava střechy a žlabů nad vchodem ke školnímu hřišti – 45.000,- ( výměna střešní
krytiny, úprava boků střechy, oprava a přesměrování žlabů)
zhotovení a montáž zahradních vrat – 22.000,- ( výroba a osazení nových kovových
vrat z ulice 5. května do zahrady a bočnímu vchodu. Stávající jsou nefunkční. )

Usnesení: Rada města v rámci své kompetence navyšuje kapitolu základní škola
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o částku 129.000,-- Kč na provedení nutných oprav před zimním obdobím.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Různé: Starosta informoval o termínu jednání pracovního zastupitelstva, které se koná dne
9. 9. 2015 v 16.00 hodin v restauraci na koupališti. Předpokládaná doba jednání činí 3 hodiny.
Jednání rady města ukončil starosta v 16.55 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
František Hudek

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Vladimír Urbánek
radní
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