Z Á P I S č. 11/2017
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 29. 5. 2017
Přítomni: Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek
Tajemník: Ing. R. Dědič
Místostarosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 10/2017.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 10/2017 byl schválen.
Program jednání
1/11)
2/11)
3/11)
4/11)
5/11)

Žádost ZŠ o příspěvek z fondu školského rozvoje
Žádost MŠ o příspěvek z fondu školského rozvoje
Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2017
Žádost Kateřiny Fojtů o prodloužení nájemní smlouvy
Žádost Jitky Cibulkové o prodloužení nájemní smlouvy

Program byl schválen
1/11) Žádost ZŠ o příspěvek z fondu školského rozvoje
Ředitelka ZŠ žádá o proplacení příspěvku 37.700,-- Kč z Fondu školského rozvoje na
tyto aktivity:
-

Školení první pomoci - workshop se záchranáři (praktické ukázky, beseda),
Preventivní programy pro žáky, HOPE4kids (šikana, kyberšikana, návykové látky,
bezpečnost, klima ve třídách),
Zahradní slavnost na konci školního roku 21. 6. 2017, společná akce MŠ, ZUŠ a MŠ
na zahradách škol (odměny pro děti, materiál na výtvarné dílny a sportovní soutěže),
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 29. 6. 2017, šerpy a upomínkové dárky pro žáky,
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. třídy 30. 6. 2017, drobné dárky za úspěšné
absolvování 1. třídy,
Dárky pro nové prvňáčky 4. 9. 2017, šerpy pro žáky 1. tříd a tradiční maskot školy
(maňásek sova).
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Usnesení: Rada města souhlasí s proplacením příspěvku z fondu školského rozvoje na
aktivity ZŠ Libčice nad Vltavou v částce 37.700,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
2/11) Žádost MŠ o příspěvek z fondu školského rozvoje
Ředitelka ZŠ žádá o proplacení příspěvku 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 a letos i na zahradě základní školy. Protože se akce účastní stále větší
počet lidí a na jednotlivá vystoupení je velmi špatně vidět, rádi bychom i letos na tuto akci
využili postavení profesionálního pódia.
V programu by měla být taneční vystoupení, vystoupení dětské kapely, kapely učitelů ZUŠ a
podařilo se nám na tuto akci zajistit i divadelní představení Divadla v Dlouhé „Dlouhý
Široký a Bystrozraký“. Akce je určena nejen pro děti a rodiče všech tří škol, ale i pro
veřejnost.
Celková částka by měla být zhruba 26.000,-- Kč (20.000,-- Kč zapůjčení a postavení pódia,
6.000 ,-- Kč divadelní představení).
Další akcí je výlet do Nelahozevse, který už se stal tradicí na rozloučení s předškoláky. 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 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 57. Prosím tedy o příspěvek 8.550,-- Kč.
Usnesení: Rada města souhlasí s proplacením příspěvku z fondu školského rozvoje na
aktivity MŠ Libčice nad Vltavou v částce 34.550,-- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
3/11) Odměny ředitelce MŠ za I. pololetí 2017
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.
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Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za I. pololetí 2017 ředitelce MŠ
Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
4/11) Žádost Kateřiny Fojtů o prodloužení nájemní smlouvy
Kateřina Fojtů, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt Kateřině Fojtů,
o 6 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
5/11) Žádost Jitky Cibulkové o prodloužení nájemní smlouvy
Jitka Cibulková, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt Jitce Cibulkové,
o 6 měsíců.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
Jednání rady města ukončil místostarosta v 17.20 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé:
Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Ing. Jiří Lain

Ing. Vladimír Urbánek
radní

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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