Z Á P I S č. 15/2017
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 9. 8. 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. 14/2017.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 14/2017 byl schválen.
Program jednání
1/15) Termín a program mimořádného jednání ZM
2/15) Žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody
3/15) Zrušení usnesení ZM č. 2/16-2017
4/15) Rozpočtové opatření č. 4/2017
5/15) Projekt pro územní rozhodnutí kom. centra
6/15) Smlouva o budoucím nákupu pozemku
7/15) Odměny řediteli ZUŠ za I. pololetí 2017
8/15) Žádost Marka Pokuty o prodloužení nájemní smlouvy
Program byl schválen
1/15) Termín a program mimořádného jednání ZM
Starosta navrhuje svolat mimořádné jednání zastupitelstva města č. 18/2017 na den 4. 9. 2017
od 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s níže uvedeným programem.
1.
2.
3.
4.

Žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody
Zrušení usnesení ZM č.2/16-2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Smlouva o budoucím nákupu pozemku

Usnesení: Rada města souhlasí s konáním mimořádného 18. jednání zastupitelstva
města dne 4. 9. 2017 v 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ s výše uvedeným programem.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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2/15) Žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody
Starosta předkládá informace o dotačním titulu:
Číslo výzvy: 74
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají
k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní
stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním
službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce,
organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky
obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 5. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 5. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2017
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti
o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody z operačního programu 06 Integrovaný
regionální operační program- zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/15) Zrušení usnesení ZM č. 2/16-2017
Usnesení č. 2/16-2017 z 16. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne
5. 4. 2017
Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s ČKA zadávací
dokumentaci pro vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci nám. Svobody.
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit tento návrh ke schválení zastupitelům.
Zastupitelstvo města ukládá radě města do 31. 12. 2017 vyhlásit architektonickou soutěž
podle schválené zadávací dokumentace.
Rada města vyhodnotila nastalou situaci, která nastala po přijetí usnesení č. 2/16-2017.
- nemovitosti čp. 71 a 88 se podařilo vykoupit a nyní jsou na LV města
- možnost žádosti o dotaci na komunitní centrum, které je možno umístit na pozemcích
vykoupených nemovitostí
- daný časový limit podání žádosti o dotaci
- dané objemové parametry budovy s maximálním využitím prostoru
- dotační titul dispozičně vyhovuje naší potřebě
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- vnější plášť budovy je zpracován ve variantách, ze kterých je možno vybrat, případně
upravovat
- řešit další prostory náměstí je možné po zpracování urbanistické koncepce města a
strategického plánu.
-architektonická soutěž v tomto prostoru je za výše uvedených skutečností téměř
bezpředmětná a z časového hlediska by ohrozila možnost čerpání dotace
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 2/16-217.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/15) Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rada města projednala rozpočtové opatření č. 4/2017.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 4/2017 města Libčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 56.885.200,-- Kč a
celkovými příjmy ve výši 56.885.200,-- Kč včetně zapojení zůstatku z roku 2016.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/15) Projekt pro územní rozhodnutí kom. centra
V rámci připravenosti pro podání dotace do termínu 16. 11. 2017 je třeba mít vydáno platné
územní rozhodnutí a podanou žádost o stavební povolení včetně projektu pro stavební
povolení.
Usnesení: Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovení dokumentace
pro stavební povolení na komunitní centrum nám. Svobody
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/15) Smlouva o budoucím nákupu pozemku
V rámci zajištění parkovacích míst pro centrum města jednal starosta s p. Ludvíkem
o odkoupení pozemku parc.č. 314 a 315 v k.ú. Libčice nad Vltavou o celkové výměře
1.042 m2. Jedná se o pozemek u dráhy, který lze pro zvýšení kapacity spojit s pozemkem
SŽDC.
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Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s koupí pozemků
parc.č. 314 a 315 v k.ú. Libčice nad Vltavou o celkové výměře 1.042 m2 a uzavřením
Smlouvy o smlouvě budoucí.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/15) Odměny řediteli ZUŠ za I. pololetí 2017
V souvislosti s plněním úkolů ZUŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit řediteli odměnu a současně doporučit vyplatit odměny
i dalším pracovníkům/pedagogům ZUŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacením odměny za I. pololetí 2017 řediteli ZUŠ
Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/15) Žádost Marka Pokuty o prodloužení nájemní smlouvy
Marek Pokuta, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt Marku
Pokutovi, do 31. 12. 2017.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta v 17.50 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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