Z Á P I S č. 11/2016
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 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. 10/2016.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 10/2016 byl schválen.
Program jednání
1/11)
2/11)
3/11)
4/11)
5/11)
6/11)
7/11)
8/11)
9/11)

Dar pozemků městu
Žádost Marka Pokuty o uzavření nájemní smlouvy
Žádost Jitky Cibulkové o uzavření nájemní smlouvy
Podnět k pořízení regulačního plánu
Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2016
Poskytnutí prostor MŠ v době prázdnin
Žádost MŠ o poskytnutí příspěvku z fondu školského rozvoje
Dopis rodičů žáků 2.A a 2.B třídy ZŠ Libčice
Urgence Středočeskému kraji

Program byl schválen
1/11) Dar pozemků městu
Pavel Křivánek, , Libčice nad Vltavou nabízí městu darem následující pozemky:
K.ú. Chýnov-cesta z Chýnova k Debrnu:
parc.č. 517/1 o výměře 177 m2, parc.č. 517/4 o výměře 28 m2,
parc.č. 517/5 o výměře 159 m2, parc.č. 524/1 o výměře 481 m2
K.ú. Libčice nad Vltavou-cesta nad Dolany
parc.č. 837/7 o výměře 30 m2, parc.č. 848/5 o výměře 105 m2,
parc.č. 848/12 o výměře 140 m2
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Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím daru
pozemků parc.č. 517/1 o výměře 177 m2, parc.č. 517/4 o výměře 28 m2,
parc.č. 517/5 o výměře 159 m2, parc.č. 524/1 o výměře 481 m2, vše v k.ú. Chýnov,
parc.č. 837/7 o výměře 30 m2, parc.č. 848/5 o výměře 105 m2, parc.č. 848/12 o výměře
140 m2, vše v k.ú. Libčice nad Vltavou od Pavla Křivánka, , Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/11) Žádost Marka Pokuty o uzavření nájemní smlouvy
Marek Pokuta, , Libčice nad Vltavou žádá o uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v trvání 6 měsíců ode dne
ukončení ubytovací smlouvy s Markem Pokutou, Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/11) Žádost Jitky Cibulkové o uzavření nájemní smlouvy
Jitka Cibulková, Libčice nad Vltavou žádá o uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v trvání 6 měsíců ode dne
ukončení ubytovací smlouvy s Jitkou Cibulkovou,
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/11) Podnět k pořízení regulačního plánu
Vlastníci pozemků č. 1156/1, 1156/6, části pozemku 1156/8 k.ú. Libčice n/Vlt. a části
pozemku č. 622/1 k.ú. Letky, které jsou územním plánem města Libčice n/Vlt. určeny jako
čistě obytné území, kteří hodlají tyto pozemky rozdělit na jednotlivé stavební parcely a
vybudovat k nim příslušné inženýrské sítě, podali podnět k pořízení regulačního plánu.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení
regulačního plánu z podnětu na pozemcích parc.č. 1156/1, 1156/6, části pozemku 1156/8
k.ú. Libčice n/Vlt. a části pozemku č. 622/1 k.ú. Letky.

Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
5/11) Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2016
V souvislosti s plněním úkolů MŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit ředitelce odměnu a současně jí doporučit vyplatit odměny
i dalším pracovníkům/pedagogům MŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za I. pololetí 2016 ředitelce MŠ
Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/11) Poskytnutí prostor MŠ v době prázdnin
Ředitelka MŠ žádá o povolení poskytnutí prostoru jedné třídy mateřské školy občanskému
sdružení „Malina“, na jeden týden, a to od 27.6.do 1.7.2016. V této třídě by byl organizován
příměstský tábor pro předškolní děti. Vzhledem k tomu, že se v rámci přístavby mateřské
školy musí uzavřít školka již v červnu (rekonstrukce kuchyně), pomohlo by to jistě
zaměstnaným rodičům.
Na rozdíl od mateřské školy může občanské sdružení zajistit toto hlídání dětí, aniž by splnilo
některé požadavky hygieny, především zajištění celodenního stravování.
Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím prostoru jedné třídy mateřské školy
občanskému sdružení „Malina“ na jeden týden, a to od 27.6.do 1.7.2016. V této třídě
bude organizován příměstský tábor pro předškolní děti.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/11) Žádost MŠ o poskytnutí příspěvku z fondu školského rozvoje
Ředitelka MŠ žádá o finanční příspěvek z fondu školského rozvoje na akci „Hurá na
prázdniny“. Jedná se o akci všech tří škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), která se jako každý rok koná na
zahradě mateřské školy. Protože se akce účastní stále větší počet lidí a na jednotlivá
vystoupení je velmi špatně vidět, rádi bychom letos na tuto akci využili postavení
profesionálního pódia.
V programu by měla být taneční vystoupení, vystoupení dětské kapely učitelů ZUŠ a podařilo
se nám na tuto akci zajistit i divadelní představení divadla v Dlouhé „Robinson“ . Akce je
určena nejen pro děti a rodiče všech tří škol, ale i pro veřejnost.
Celková částka by měla být zhruba 25.000,-- Kč (19.000,-- Kč zapůjčení a postavení pódia,
6.000,-- Kč divadelní představení).
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Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku z fondu školského rozvoje MŠ
na akci „Hurá na prázdniny“ ve výši 25.000,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/11) Dopis rodičů žáků 2.A a 2.B třídy ZŠ Libčice
Rada města se zabývala dopisem rodičů žáků 2.A a 2.B třídy ZŠ Libčice, který požaduje
zvážit sloučení tříd do jedné od příštího školního roku. Důvodem ze strany ZŠ je nízký počet
žáků ve třídě a tudíž nezískání prostředků na pedagogického pracovníka.
Usnesení: Rada města se seznámila s nastalou situací a vyžádala si stanovisko ředitelky
ZŠ s případným návrhem řešení. Rada města bude hledat koncepční řešení nastalé
situace.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/11) Urgence Středočeskému kraji
Rada města projednala postup přípravy akce prostranství před katolickým kostelem.
Usnesení: Rada města rozhodla o podání urgence středočeskému kraji o vydání
stanoviska k akci prostranství před katolickým kostelem.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta v 18.05 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek

4

František Hudek

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. V. Urbánek
radní
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