Z Á P I S č. 7/2016
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 16. 3. 2016
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, , Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Ing. Jiří Lain
Omluveni: František Hudek
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 60/2016.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 6/2016 byl schválen.
Program jednání
1/7)
2/7)
3/7)
4/7)
5/7)

Informace o termínu poslední rady města před ZM
Různé v programu zastupitelstva města
Regulační plán pozemků v lokalitě nad koupalištěm
Žádost SDH Letky o souhlas s umístěním sídla
Výběr zhotovitele filtrace na koupališti

Program byl schválen

1/7) Informace o termínu poslední rady města před ZM
Zastupitelé za LOS předkládají materiál do zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v dostatečném předstihu nejméně však 10 dní
před konáním posledního jednání rady města před zasedáním zastupitelstva města
informovala členy zastupitelstva o datu konání této poslední rady města před ZM.
Odůvodnění :
Jednací řád zastupitelstva ukládá členům zastupitelstva, aby body zařazované do programu
jednání ZM předtím projednala rada města. Z důvodu, že není pravidlem, aby vedení města
zveřejňovalo svůj plán jednání RM, předkládáme tento návrh usnesení a navrhujeme jím, aby
rada města informovala ve stanoveném předstihu o datu konání posledního jednání RM před
zasedáním ZM. Cílem je včas připravit a radě města zaslat body rozšiřující radou navrhovaný
program ZM. Pokud by RM pravidelně zveřejňovala termíny všech svých jednání, nebylo
nutné navrhovat toto usnesení, jehož cílem je zefektivnit práci zastupitelstva města.
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V Libčicích nad Vltavou dne 13. 3. 2016
Předkládá:
Tereza Nehasilová, v. r.
Petra Pelešková, v. r.
Ilona Ptáčková, v. r.
Luboš Harazin, v. r.
Usnesení: Rada města bere materiál na vědomí a předkládá jej zastupitelstvu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/7) Různé v programu zastupitelstva města
Zastupitelé za LOS předkládají materiál do zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby do programu každého zasedání zastupitelstva
města vždy zařadila bod „Různé“.
Odůvodnění :
Bod Různé dává podle jednacího řádu ZM, je-li do programu ZM zařazen, příležitost ke
sdělení podnětů a komentářů přítomným zastupitelům a veřejnosti k záležitostem, které
nebyly zařazeny do programu jednání zastupitelstva města nebo jsou pro dotyčné osoby
aktuálním problémem. Tento bod je svým způsobem neformální možností ke komunikaci
veřejnosti s vedením města a k přednesení podnětů týkajících se provozu města. Vzhledem
k faktu, že zasedání ZM je veřejné a bod různé není závazně zařazovaným bodem programu
ZM, přestože pouze tento jediný bod jednání zaručuje veřejnosti možnost přímé komunikace
se zastupiteli a vedením města, předkládáme tento návrh usnesení k projednání v ZM. Bez
bodu Různé má veřejnost podle jednacího řádu ZM zaručenou příležitost k vystoupení na ZM
pouze v bodu projednávání rozpočtu města.
V Libčicích nad Vltavou dne 13. 3. 2016
Předkládá:
Tereza Nehasilová, v. r.
Petra Pelešková, v. r.
Ilona Ptáčková, v. r.
Luboš Harazin, v. r.
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Usnesení: Rada města bere materiál na vědomí a předkládá jej zastupitelstvu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/7) Regulační plán pozemků v lokalitě nad koupalištěm
Vlastníci pozemku parc.č. 1156/1 v katastrálním území Libčice nad Vltavou oznámili městu
záměr zpracování regulačního plánu na lokalitu nad Koupalištěm.
Město Libčice nad Vltavou je vlastníkem pozemků číslo parcelní 1156/6 v katastrálním území
Libčice nad Vltavou a 618/6 v katastrálním území Letky o celkové výměře 28 251 m2.
Usnesení: Rada města v souvislosti s probíhající přípravou regulačního plánu pozemku
číslo parcelní 1156/1 v katastrálním území Libčice nad Vltavou doporučuje
zastupitelstvu města zúčastnit se zpracování regulačního plánu na danou lokalitu, ve
které jsou pozemky města číslo parcelní 1156/6 v katastrálním území Libčice nad
Vltavou a 618/6 v katastrálním území Letky.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/7) Žádost SDH Letky o souhlas s umístěním sídla
Sbor dobrovolných hasičů Libčice II Letky žádá o umístění sídla společnosti na adrese
V Zahrádkách č.p. 766 Libčice nad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s umístěním sídla Sbor dobrovolných hasičů Libčice II
Letky na adrese V Zahrádkách č.p. 766 Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

5/7) Výběr zhotovitele filtrace na koupališti
Hodnoceny byly nabídky následujících firem:
1. Cenová nabídka firmy Aquatest, Geologická 4, 152 00 Praha 5
980.536,-- Kč vč. DPH
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2. Cenová nabídka firmy Envi-pur s.r.o., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
930.322,-- Kč vč. DPH

3. Cenová nabídka firmy Vodaservis s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
480.491,-- Kč vč. DPH
Usnesení: Rada města souhlasí s pořadím nabídek na akci „filtrace na koupališti, kde se
na 1. místě umístila firma Vodaservis s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou ,
s nabídkovou cenou ve výši 480.491,-- Kč vč. DPH.
Rada města rozhoduje o přidělení veřejné zakázky„ filtrace na koupališti“ firmě
Vodaservis s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou , s nabídkovou cenou ve
výši 480.491,-- Kč vč. DPH.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta v 18. 10 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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