Z Á P I S č. 9/2017
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 26. 4. 2017
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain,
Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek
Omluveni:
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 8/2017.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 8/2017 byl schválen.
Program jednání
1/9)
2/9)
3/9)
4/9)

Knihovní grant Barevná knihovna
Žádost Mgr. Veřmiřovského o koupi či pronájem pozemku
Změna nájemce bytu č. 1 Kolonie 411
Žádost Václava Frýzka o prodloužení nájemní smlouvy

Program byl schválen
1/9) knihovní grant Barevná knihovna
Město požádalo o grant Krajský úřad Středočeského kraje, podpora obecních knihoven,
částka 50.000,-- Kč, spoluúčast 10.000,-- Kč. Podmínkou je schválení žádosti a závazek
spolufinancování.
Usnesení: Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant Krajský úřad Středočeského
kraje, podpora obecních knihoven, částka 50.000,-- Kč, spoluúčast 1. 000,-- Kč. Rada
města souhlasí se závazkem spolufinancování.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/9) Žádost Mgr. Veřmiřovského o koupi či pronájem pozemku
Mgr. Dalibor Veřmiřovský požádal o koupi části pozemku parc.č. 202/5 v k.ú. Chýnov
o výměře 140 m2. Na osobním jednání žádost změnil na pronájem.
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Jedná se o zelený pruh navazující na komunikaci a zároveň sloužící jako vsakoviště
přívalových vod ze značné plochy povodí.
Usnesení: Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 202/5 v k.ú. Chýnov.
Pozemek tvoří příslušenství komunikace a nachází se v rizikovém území, primární účel
pozemku je veřejná zeleň a vsakoviště. Tyto pozemky se nepronajímají.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/9) Změna nájemce bytu č. 1 Kolonie 411
Byt č. 1, Kolonie 411 o velikosti 2+1- 69 m2 je v současné době užíván Naděždou Pompovou
bez smluvního vztahu.
Rada města č. 5 souhlasila s prodloužením ubytovací smlouvy Naděždě Pompové, do 31. 3.
2017. Do tohoto data budou zároveň vyrovnány veškeré závazky vůči městu. V opačném
případě bude ubytovací prostor předán do 15. 4. 2017.
Naděžda Pompová nedodržela ani příslib starostovi uhradit část dluhu do 18. 4. 2017.
Město eviduje na tuto velikost bytu žádost Rodiny Náprstkových, 2 malými dětmi, kterým
hrozí ztráta bydlení.
Usnesení: Rada města žádá MěÚ o splnění usnesení č. 3/5-2017, o neprodlené vyklizení
ubytovacího prostoru, který je obýván bez jakéhokoli smluvního vztahu.
Rada města souhlasí s uzavřením ubytovací smlouvy s rodinou Náprstkových,
na dobu 3 měsíců v prostoru č. 1, Kolonie 411, Libčice nad Vltavou.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/9) Žádost Václava Frýzka o prodloužení nájemní smlouvy
Václav Frýzek, žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy Václavu Frýzkovi, 6
měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Jednání rady města ukončil starosta v 18.30 hodin.
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Zapsal: Ing. Roman Dědič

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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