Z Á P I S č. 9/2016
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 4. 2016
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, , Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.,
Ing. Jiří Lain, František Hudek
Omluveni:
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 18. 30 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 8/2016.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 8/2016 byl schválen.
Program jednání
1/9) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z fondu školského rozvoje
2/9) Výběr zhotovitele fasády ZUŠ
3/9) Výběr zhotovitele střechy ZUŠ
4/9) Společný dopravní návrh občanů a zastupitelů za LOS
5/9) Revokace usnesení č. 5/4-2016
6/9) Plánovací smlouva Lokality Z4-RP2 nad koupalištěm
7/9) Dokumentace pro územní rozhodnutí Polyfunkčního souboru Letecké náměstí
8/9) Přijetí dotací
9/9) Úprava rozpočtu města č.3/2016
10/9) Závěrečný účet města za rok 2015
11/9) Účetní závěrka za rok 2015
12/9) Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
Program byl schválen
1/9) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z fondu školského rozvoje
Ředitelka MŠ žádá o finanční příspěvek z fondu školského rozvoje na doplatek plaveckého
výcviku dětí. Ve své žádosti ze dne 6.1.2016 jsem žádala o poskytnutí částky 35 000,- Kč a
tato částka nám byla odsouhlasena jednáním rady dne 13.1.2016. Přihlásilo se ale více dětí a
tuto částku bychom potřebovali navýšit o 1 450,-Kč.
Dále žádá prostředky na výlet do Nelahozevse. Tento výlet bude pořádán pro nejstarší děti
v rámci projektu „Poznáváme okolí svého bydliště“. Děti navštíví muzeum A.Dvořáka a
zámek. Správa zámku nabízí pro děti edukativní program „Život šlechtice od dětských
střevíčků“. Jeho obsahem je interaktivní prohlídka zámku a následná kreativní dílna. Během
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prohlídky se děti seznamují se životem šlechty v minulých stoletích. Prožitek umocňují
jednoduché zámecké kostýmy a pracovní listy. Navazující dílna prověřuje, co si děti
zapamatovaly a prostřednictvím tematických činností prohlubuje znalosti. Vzhledem k tomu,
že tento program už je finančně náročnější, dovoluji si požádat o příspěvek, aby se ho mohly
zúčastnit opravdu všechny nejstarší děti.
Cena vstupného s tímto programem pro jedno dítě je 150 Kč,- a předpokládaný počet dětí je
39. Prosím tedy o příspěvek 5 850,-- Kč.
Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím prostředků z fondu školského rozvoje MŠ
Libčice nad Vltavou ve výši: 1 450,--Kč na doplacení plaveckého výcviku a 5 850,-Kč na
výlet do Nelahozevse.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/9) Výběr zhotovitele fasády ZUŠ
Město obdrželo nabídky následujících firem:
1. Cenová nabídka firmy Stavební firma Pastyřík spol. s r.o., Lidická 531, 252 63
Roztoky MeULi/790/2016
3.093.654,19 Kč
2. Cenová nabídka firmy Lukáš Kousal, Žirovnická 2223, 252 63 Roztoky
MeULi/791/2016
3.396.214,69

Kč

Usnesení: Rada města odmítá nabídky na akci „Oprava fasády ZUŠ“ a ruší výběrové
řízení z důvodu výrazného překročení obvyklých cen.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/9) Výběr zhotovitele střechy ZUŠ
Město obdrželo nabídky následujících firem:
1. Cenová nabídka firmy Jaroslav Kousal, Puchmajerova 193, 252 63 Roztoky
MeULi/793/2016
2.647.087,48 Kč
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2. Klempířství a pokrývačství Martin Verner, Dělnická 69, 170 00 Praha 7
MeULi/794/2016
2.276.996,00 Kč
Usnesení: Rada města odmítá nabídky na akci „Oprava střechy ZUŠ“ a ruší výběrové
řízení z důvodu výrazného překročení obvyklých cen.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/9) Společný dopravní návrh občanů a zastupitelů za LOS
Rada města opětovně projednala společný dopravní návrh občanů a zastupitelů za LOS, se
kterým se seznámila na jednání RM č. 5-2016.
1. Parkování v okolí nádraží Libčice
-šikmé stání odporuje dopravním předpisům, omezení stání před budovou školy je
kontraproduktivní.
2. Parkování v prostoru křižovatky ulic U Černé hory/Vltavská
-řešení je již naplánováno investiční akcí úpravy chodníku schválenou zastupitelstvem
opatření č. 4/16, přechod pro chodce byl navržen specialistou a schválen policií v rámci
dotačního projektu bezbariérových chodníků. Vybudování dalšího přechodu je v rozporu
s dopravními zásadami.
3. Úprava chodníku v ulici Zahradní
-navržené řešení je nereálné, majitel garáže by ji nemohl využívat.
4. Prodloužení chodníku v ulici Křivá
Pro prodloužení chodníku nejsou prostorové poměry, navíc je zde plánována akce ČEZu.
5. Letecká u pomníku
Panelový chodník má minimální dopravní význam, přilehlé nemovitosti jsou obsluhovány
samostatnými komunikacemi. Konec chodníku bude upraven pro bezbariérový přístup.
Prudká zatáčka u pomníku je dostatečným přirozeným retardačním prvkem, umístění
retardéru musí být projednáno s SÚS.
Generální rekonstrukci povrchu chodníku lze zařadit do investičního plánu.
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6. Chýnovská u Kameníčku
K návrhu se dne 3.3.2016 vyjádřili zástupci SÚS. V místě křižovatky je již zřízeno místo pro
přecházení. Vybudování přechodu pro chodce blokují oboustranné dešťové vpusti, musel by
být vybudován dále od křižovatky za cenu velkého zásahu do zeleně a v tom případě by již
nemusel být chodci používán. Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy jak vozidel, tak
chodců, není problém pro chodce vyčkat do absence vozidel a poté přejít.
Usnesení: Rada města zhodnotila společný dopravní návrh občanů a zastupitelů za LOS
a bude se zabývat úpravami, které jsou realizovatelné.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/9) Revokace usnesení č. 5/4-2016
Na základě požadavku starosty Sokola rozhodla rada města o úpravě položek pro Sokol
Libčice.
Usnesení: Rada města revokuje usnesení č. 5/4-2016 - rozdělení finančních příspěvků
města Libčice nad Vltavou na podporu občansky prospěšných činností, projektů a
aktivit občanů a zájmových organizací na I. pol. roku 2016 v části Sokol následovně:
Sokol -99.840,- Kč:
Šplh: ceny/dopravné na závody/úprava cvičiště

12.000,-

Stolní tenis: turnaj Střed.kraje/ceny/vybavení oddílu v souvislosti s postupem do vyšší
soutěže
32.000,Karate: tatami – žíněnka pro tréning a závody
Box: 10x švihadlo/ 3x medicinbal
Děti a ženy: sportovní pomůcky

35.840,5.000,15.000,-

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/9) Plánovací smlouva Lokality Z4-RP2 nad koupalištěm
Vlastníci pozemku parc.č. 1156/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou předložili plánovací smlouvu na
parcelaci a zasíťování pozemku parc. č. 1156/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou v souladu
s územně plánovací dokumentací města Libčice nad Vltavou lokality Z4-RP2.
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Tato smlouva zajišťuje vybudování části nové přístupové komunikace, která zajistí
dopravní obslužnost pro budoucí stavební pozemky, které vzniknou na pozemku žadatelů
parc.č. 1156/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou. Komunikace bude napojena na stávající
komunikaci vycházející z nám. Svobody.
Žadatelé se zavazují uhradit náklady na vybudování komunikace, a to v plné výši. Součástí
nákladů jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo se změnami
nebo vybudováním této veřejné infrastruktury souvisejí.
Město se na vybudování části komunikace uvedené v čl. IV. této smlouvy finančně nepodílí,
souhlasí však s vybudováním této komunikace na pozemcích v jeho vlastnictví, zejména na
pozemku parc. č. 1262 v k.ú. Libčice nad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy Lokality Z4-RP2 nad
koupalištěm.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/9) Dokumentace pro územní rozhodnutí Polyfunkčního souboru Letecké náměstí
Dne 1. 4. 2016 byla městu předána dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Polyfunkčního souboru Letecké náměstí. Dokumentace neobsahovala textovou část.
Usnesení: Rada města konstatuje, že předložená dokumentace je neúplná, dále došlo
k podstatné změně oproti dokumentaci z března 2015, na kterou bylo vydáno předběžné
stanovisko zastupitelstva města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/9) Přijetí dotací
Město obdrželo následující dotace: Dotace od úřadu práce na 2 pracovníky čety ve výši do
336.000,-- Kč.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace od
úřadu práce na 2 pracovníky čety ve výši do 336.000,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

5

9/9) Úprava rozpočtu města č. 3/2016
Rada města projednala úpravu rozpočtu č. 3/2016.
Z důvodu nutnosti havarijního stavu vozidla Renault Kangoo. Vzhledem ke snížení počtu
osobních vozidel o vozidlo škoda Felicia je vhodné zakoupit nové vozidlo i pro přepravu
osob.
Současné vozidlo – Renault Kangoo, r.v.1999, najeto cca 200.000 km. Dle sdělení opraváře
i techniků STK je vozidlo silně zkorodované. Hlavně jsou zasaženy nosné prvky rámu
karoserie. Motor je navržen na větší opravu. Na nové vozidlo je navržena částka
400.000,-- Kč.
Další položkou úpravy je dotace od úřadu práce 126.000,-- Kč na 1 pracovníka města pro
tento rok.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu
rozpočtu č. 3/2016 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 23/2016
až 25/2016) s celkovými výdaji ve výši 60.727.300,-- Kč a celkovými příjmy ve výši
60.727.300 ,-- Kč včetně zapojení zůstatku z roku 2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/9) Závěrečný účet města za rok 2015
Starosta předkládá k odsouhlasení závěrečný účet města za rok 2015.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2015, provedeného krajským úřadem bez výhrad.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
11/9) Účetní závěrka za rok 2015
Starosta předkládá k odsouhlasení účetní závěrku města za rok 2015.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města
za rok 2015.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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12/9) Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
Město obdrželo záporné rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ, se zpracovatelem žádosti je
řešen další postup. Dále je zpracovávána dotace na nákup vozidla pro SDH Libčice a podána
žádost o dotaci na strategické a územní plánování z ministerstva práce a sociálních věcí.
Strategický plán - Probíhají jednání pracovní a řídící skupiny, poslední jednání se uskutečnilo
dne 11.4.2016. Veškeré zápisy jsou na webu města.
Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informaci o dotacích a postupu ve
věci strategického plánu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta ve 20.00 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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