Z Á P I S č. 5/2016
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 2. 3. 2016
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Jiří Lain,
František Hudek
Omluveni:. Ing. Vladimír Urbánek
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 4/2016.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 4/2016 byl schválen.
Program jednání:
1/5)
2/5)
3/5)
4/5)
5/5)

Uzavření MŠ během letních prázdnin
Žádost Petra Kriescheho o prodloužení ubytovací smlouvy
Účetní závěrka ZŠ
Drážní doprava
Žádost Jitky Cibulkové o přidělení bytu

Program byl schválen
1/5) Uzavření MŠ během letních prázdnin
V souvislosti s přístavbou MŠ a nutnosti provést úpravu kuchyně je nutné ukončit provoz
před letními prázdninami již 27.6.2016.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavření MŠ Libčice nad Vltavou během letních
prázdnin ke dni 27. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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2/5) Žádost Petra Kriescheho o prodloužení ubytovací smlouvy
Petr Kriesche, žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy Petru Krieschemu,
do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/5) Účetní závěrka ZŠ
ZŠ Libčice nad Vltavou předkládá ke schválení dokumenty účetní závěrky za rok 2015 včetně
žádosti o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
Usnesení: Rada města schvaluje účetní závěrku ZŠ Libčice nad Vltavou za rok 2015
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
Hlasování:
Pro:

Ing. Jiří Lain, Ing. Pavel Bartoš, MBA,
František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/5) Drážní doprava
Rada města se seznámila se zápisem z jednání ohledně přípravy objednávky regionální
veřejné drážní osobní dopravy Středočeského kraje pro období jízdního řádu 2016/17.
Podstatná je pro město následující část jednání, kdy je velká naděje, že se podaří
prosadit dřívější snahu obcí o zásadní navýšení počtu spojů.
Připravovaný JŘ 2016/17
Kralupy n. V.
 Starosta Kralup n.V. společně i za ostatní dotčené obce Dolního Povltaví připomněl
dopis zasílaný panu hejtmanovi Středočeského kraje ohledně požadavku na navýšení
rozsahu dopravy mezi Prahou a Kralupy n.V. Požadavek na zlepšení intervalu
dopravní obsluhy trvá zejména z hlediska toho, že trať mezi Prahou a Kralupy je
poslední hlavní radiální koridorová trať vedoucí do Prahy, kde nebyl v poslední době
nijak výrazně navyšován rozsah provozu vlaků. Přičemž ve srovnání s ostatními
tratěmi tohoto typu by si i tato trať zasloužila atraktivnější kratší interval, jak
z hlediska dojíždění do Prahy do zaměstnání a škol, tak i z hlediska turistického ruchu.
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KÚSK
 Zmíněný dopis byl následně citován a bylo proneseno vyjádření k jednotlivým bodům:
1) Požadavek rozšíření provozu osobních vlaků v mimošpičkových obdobích
(dopoledne, večer a o víkendu) – jedná se o dorovnání 30 min intervalu po celý
den, tj i v obdobích dopravního sedla, kdy je interval 60 min a to i včetně víkendů.
 S tímto požadavkem je KÚSK v souladu, zejména z hlediska vytíženosti vlaků
v pracovních dnech i potenciálu rozvoje turistického ruchu o víkendech.
V současné době tento návrh připravuje ve spolupráci s dopravcem a následně
návrh na navýšení rozsahu dopravy na této trati bude předkládat Radě kraje ke
schválení.
2) Rozšíření rozsahu provozu osobních vlaků ve špičkách pracovního dne.
 Tento požadavek není možné splnit z technologických důvodů, protože
současný stav infrastruktury neposkytuje dostatečnou kapacitu tratě pro
zavedení dalších nových vlaků v období dopravní špičky. K řešení přeplňování
vlaků v období ranní špičky bude nadále s dopravcem a SŽDC hledat řešení.
3) Posílení kapacity vlaků pro relaci Kralupy – Velvary náhradou zastaralého
motorového vozu za jednotku Regionova.
 V současné době se nové jednotky Regionova nevyrábí, proto je dodávka
nových cenově přijatelných modernizovaných vozů obtížné. V rámci období
2014-2020 (s přesahem 3 roky) je však v řešení dotační Operační program
Doprava (OPD 2), v rámci kterého bude kraj usilovat o získání dotací na nová
vozidla na vytíženější tratě a v návaznosti na to bude možné přesunout vozidla
Regionova na méně frekventované lokálky.
Usnesení: Rada města bere na vědomí zápis z jednání ohledně přípravy objednávky
regionální veřejné drážní osobní dopravy Středočeského kraje pro období jízdního řádu
2016/17.
Rada města po obdržení podkladů zveřejní na webových stránkách návrh jízdního řádu
2016/17 k připomínkování občanům.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/5) Žádost Jitky Cibulkové o přidělení bytu
Jitka Cibulková, žádá o přidělení městského bytu pro 3 osoby.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením ubytovací smlouvy v trvání 2 měsíců na
prostor č. 1, Letecká 91 Libčice nad Vltavou s Jitkou Cibulkovou,
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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Jednání rady města ukončil starosta v 17. 30 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
František Hudek
Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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