Usnesení
z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 26.1.2009
Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na svém 14. zasedání dne 26.1.2009 přijalo
tyto závěry:
Usnesení č. 1/14-2009
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2008 města Libčice nad Vltavou
na rok 2008 (rozpočtová opatření č. 51/2008 až 67/2008 ) s celkovými výdaji ve výši
58.203.700,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 58.203.700,-- Kč.
Usnesení č. 2/14-2009
Zastupitelstvo města schvaluje přebytek hospodaření města za rok 2008 ve výši
24.912.769,--Kč.
Usnesení č. 3/14-2009
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2009 města Libčice nad Vltavou
na rok 2009 (rozpočtová opatření č. 1/2009 až 22/2009) s celkovými výdaji ve výši
62.583.000,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 62.583.000,-- Kč.
Usnesení č. 4/14-2009
Zastupitelstvo města souhlasí s doplněním zřizovací listiny MŠ Libčice nad Vltavou
o možnost pronájmu nebytových prostor.
Usnesení č. 5/14-2009
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16. 1. 2009.

Usnesení č. 6/14-2009
Zastupitelstvo města bere na vědomí sociodemografickou studii města Libčice nad Vltavou.
Usnesení č. 7/14-2009
Zastupitelstvo města schvaluje změnu ve zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Libčice nad Vltavou. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením místa
poskytovaného vzdělávání v prostorách Základní školy v Holubicích, Holubice 67.
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Usnesení č. 8/14-2009
Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou souhlasí s výpůjčkou pozemků na kterých bude
realizován projekt: „ Obnova veřejné zeleně v hlavních uličních osách města Libčice nad
Vltavou“.
Výpůjčka se sjednává na dobu určitou s trvání ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu vyřízením žádosti o výpůjčku.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby během doby platnosti smlouvy byly podniknuty
kroky vedoucí k převodu dotčených částí pozemků do vlastnictví města Libčice nad Vltavou.
Jedná se o pozemky:
Obnova veřejné zeleně v hlavních uličních osách města Libčice nad Vltavou.
k.ú. Libčice nad Vltavou
p.č. 1253/1
celková výměra: 7663 m2
propůjčená část : cca 1200 m2
2
p.č. 1255/1
5112 m
cca 900 m2
k.ú. Chýnov
p.č. 521/1
k.ú. Letky
p.č. 51

7351 m2

cca 150 m2

9911 m2

cca 600 m2

Usnesení č. 9/14-2009
Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací
smlouvě na bezúplatný převod pozemků, na nichž bude realizován projekt: „Bezbariérové
chodníky podél komunikací 3. třídy v Libčicích nad Vltavou“ na Město Libčice nad Vltavou.
Jedná se o pozemky:
Pozemky dotčené stavbou chodníků v Libčicích n. Vlt.
katastr.území parc.č. celková plocha m2 předp.zábor m2
druh pozemku
Libčice n.V.
694/1
47
47 ost.plocha - neplodná
půda
1253/1
7 663
650 ost. plocha - silnice
1255/1
5 112
180 ost. plocha - silnice
1258/9
4 429
230 ost. plocha - silnice
Chýnov

521/1

7 351

330 ost. plocha - silnice

Celkem

1 437

Zastupitelstvo města pověřuje starostu uzavřením smlouvy s nabytím platnosti ode dne
podpisu smlouvy. Po ukončení projektu budou zhotoveny geometrické plány pozemků,
v nichž budou přesně vyznačeny plochy, které budou odděleny od stávajících pozemků a
budou předmětem konečné darovací smlouvy, resp. smlouvy o bezúplatném převodu.
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Usnesení č. 10/14-2009
Zastupitelstvo města souhlasí s převodem pozemků parc.č. 1090/2, 68 a 1213 v k.ú. Libčice
nad Vltavou, 521/2 a 521/3 v k.ú. Chýnov na město Libčice nad Vltavou v rámci projektu
„ Bezbariérové chodníky podél komunikací 3. třídy v Libčicích nad Vltavou“.
Usnesení č. 11/14-2009
Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády
č. 20/2009 Sb. neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši:
člen rady 1.910,-- Kč, předseda výboru či komise 1.560,-- Kč, člen výboru či komise 1.380,-Kč a člen zastupitelstva 660,-- Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude
odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 procent z částky stanovené
pro tyto funkce v nařízením vlády č. 20/2009 Sb. tj. 1.170,-- Kč a to s účinností od 26. 1.
2009.
Usnesení č. 12/14-2009
Zastupitelstvo města souhlasí s posunem termínu doby splatnosti částky určené ke koupi bytu
v domě č.p. 744 Libčice nad Vltavou manželům Ludvíkovým, K Sídlišti 744, Libčice nad
Vltavou do 31. 12. 2009.

Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

podpisy členů návrhové komise:
Mgr. Lucie Richterová v.r.
Tomáš Hykeš v.r.
Ing. Jan Procházka v.r.

Bc. Matěj Štětka, místostarosta

v Libčicích n.Vlt. 26.1.2009

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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