Z Á P I S č. 4/2016
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 17. 2. 2016
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.,
František Hudek
Omluveni: Ing. Jiří Lain
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 3/2016.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 3/2016 byl schválen.
Program jednání:
1/4) Žádost Aleny Gabčové o prodloužení nájemní smlouvy
2/4) Program jednání ZM č. 9-2016
3/4) Prodej poškozeného automobilu Škoda Felicia
4/4) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 11/8-2016
5/4) Dotace na I. pololetí 2016
Program byl schválen
1/4) Žádost Aleny Gabčové o prodloužení nájemní smlouvy
Alena Gabčová, žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy Aleně Gabčové, o 6
měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/4) Program jednání ZM č. 9-2016
Starosta navrhuje svolat jednání zastupitelstva města č. 9/2016 na den 2. 3. 2016
od 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s níže uvedeným programem.
1. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 11/8-2016
Usnesení: Rada města souhlasí s konáním 9. jednání zastupitelstva města dne
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2. 3. 2016 v 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s výše uvedeným programem.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/4) Prodej poškozeného automobilu Škoda Felicia
Automobil Škoda Felicia r.v. 1996, u kterého by oprava vysoce překročila skutečnou hodnotu
vozu by odkoupil Jaroslav Knoška, .
Usnesení: Rada města souhlasí s odprodejem poškozeného vozu Škoda Felicia Jaroslavu
Knoškovi, za dohodnutou cenu 2 800,-Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/4) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 11/8-2016
Rada města zvážila námitky zastupitelů k novým termínům jednání ZM z důvodu již
naplánovaného osobního programu a doporučila zastupitelstvu města ponechat původní
odsouhlasené termíny.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 11/8-2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/4) Dotace na I. pololetí 2016
Grantová komise posoudila žádosti a doporučila radě města ke schválení. Rada města
schválila dle doporučení grantové komise.
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 I. pol. roku 2016.
Výše přiděleného příspěvku:
Klub seniorů - 20.000,- Kč, činnost klubu/návštěva divadel,výstav/účast v soutěži
Šikovné ruce/nákup materiálu na výtvarnou dílnu/cesty za poznáním památek.
Ondřej Veszelei – Drop the House Open Air - 18.000,- Kč, pořádání hudebního festivalu
na náplavce (předem městem odsouhlaseno) coby hudební happening nejen pro libčické
občany (25.6.2015)
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Josef Maxa – Libčický country majáles-18.000,- Kč, setkání trampských hudebních
skupin na sokoláku (7.5.2016) – zvukař/stan/cestovné/pohoštění/podium.
Šachový klub -11.000,- Kč, účast dvou družstev v krajských soutěžích/odvody
Šachovému svazu/literatura, tiskopisy, baterie.
LMŠ Kulíšek - 4.000,- Kč, dvoukolová kárka/kanystr s kohoutkem/2x kempingový
stolek/5x dětský nůž/dětské zahradní nářadí/ekologické čistící prostředky/sekyrka/ruční
pilka/3x termoska.
Scandula – Otevřená zahrada -20.000.- Kč, honoráře sbormistrům, zpěvákům, hercům
a na výtvarné dílny.
SDH Libčice -15.000,- Kč, mladí hasiči-vzdělávání, pomůcky/Pohár starosty/Den
s hasiči-sport. den nejen pro děti/Čarodějnice.
Pavel Štros - Školní fotbalový turnaj- 5.000,- Kč, 6. ročník turnaje o putovní školní
pohár AFK Libčice.
Mariane-18.000,- Kč na rok 2016, materiál a výroba replik historických kostýmů, obuvi
a rekvizit.
MC Malina-21.100,- Kč, nájemné KDL a sokolovny/vysavač, závěsy/sport. náčiníbalanční podložky, puzzle, rolničky, gymn. míč/rytmické nástroje, zvonkohra/výtv.
potřeby/mzdy pro lektory, účetnictví, úklid, údržbářské práce/odměny pro
děti/vzdělávací kurzy pro lektory.
Chovatelé- 8.000,- Kč na r. 2016, soutěžní a propagační výstava holubů a racků
(5.11.2016)-posudečné, cesťáky a diety.
LOS – Michal Nehasil - 14.000,- Kč, filmový festival Expediční kamera: licenční
poplatek/horolezecká stěna/honoráře a cestovné pro účinkující.
LOS-Lenka Coufalová - 3.000,- Kč, pomůcky na výtvarné dílny
Sokol -99.840,- Kč:
Šplh: ceny/dopravné na závody/úprava cvičiště

12.000,-

Stolní tenis: turnaj Střed.kraje/ceny/tréninkový robot

40.000,-

Karate: tatami – žíněnka pro tréning a závody

35.840,-

Box: 10x švihadlo/ 3x medicinbal

5.000,-

Děti a ženy: sportovní pomůcky

7.000,-

Celkem 274.940,-- Kč.
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Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta v 18. 30 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
František Hudek

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Vladimír Urbánek
radní
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