Z Á P I S č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva města dne 6. 2. 2019

Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, Bc. J. Sochor, H. Bartíková, Ing. Z. Bělohradská,
Ing. V. Urbánek, Ing. P. Pelešková, F. Hudek, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D.,
I. Ptáčková, O. Mračková, L. Reichel, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl,
Omluveni:
Nepřítomni: Ing. M. Coufal (dostavil se 18.04 h), Ing. T. Nehasilová (dostavila se 18.07 h)
Zapisovatel:

Ing. Roman Dědič

Zahájení
Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta v 18.00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 13 členů zastupitelstva.
Volba pracovních orgánů
Starosta navrhl následující složení pracovních orgánů:
zapisovatel: Ing. Roman Dědič
návrhová komise:
Starosta navrhl: Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., Ing. Z. Bělohradská
I. Ptáčková navrhla: Ing. P. Pelešková
Hlasování:
pro

13

proti

0

zdržel se

0

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková I. Ptáčková, PhDr. P. Schönfeld,
Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,

Návrh byl přijat

1

Ověřovatelé zápisu:
Starosta navrhl: L. Reichel, F. Hudek
Ing. R. Šebl navrhl: I. Ptáčková
Hlasování:
pro

13

proti

0

zdržel se

0

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková I. Ptáčková, PhDr. P. Schönfeld,
Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,

Návrh byl přijat
Volba pracovních orgánů byla schválena.
Připomínky k zápisu č. 2/2018
Libčický občanský spolek LOS podal námitku k zápisu č. 2/2018 ve lhůtě dané jednacím
řádem:
Zastupitelstvo města se na svém posledním jednání hlasovalo v bodě č. 9b o jednotlivých
členech výboru rozvoje města. U tohoto hlasování je zaznamenán pouze početní výsledek,
nikoliv jmenovité hlasování jako je tomu u všech ostatních usnesení.
Tajemník sdělil, že kontrolou zvukového záznamu ověřil skutečnost, že hlasování probíhalo
dle návrhu Bc. J. Sochora a vedlo k dosažení nejvyššího počtu hlasů, hlasování probíhalo
rychle a tajemník prohlásil při samotném hlasování, že jména nebudou zapisována, nikdo ze
zastupitelů na zapisování jmen netrval.
PhDr. P. Schönfeld požádal, aby všechna příští hlasování byla zaznamenána jmenovitě.
Zápis ze ZM č. 2/2018 je schválen.
V 18.04 se dostavil zastupitel Ing. M. Coufal, přítomno 14 zastupitelů.
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.

Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
Schválení strategického plánu
Nový územní plán
Rozpočtové opatření č. 1/2019
2

5.
6.
7.
8.

Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Informace o postupu výstavby na seřadišti
Různé

Doplnění programu jednání:
Ing. P. Pelešková podala návrh na doplnění programu jednání o bod: Pověření pro činnost
výboru rozvoje města.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
Schválení strategického plánu
Nový územní plán
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Informace o postupu výstavby na seřadišti
Pověření pro činnost výboru rozvoje města
Různé

V 18.07 se dostavila zastupitelka Ing. T. Nehasilová, přítomno 15 zastupitelů.
Hlasování o programu jednání doplněném o bod: Pověření pro činnost výboru rozvoje města.
pro

14

proti

0

zdržel se

1

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,

Ing. T. Nehasilová

Návrh byl přijat

Program jednání byl schválen
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Bod č. 1 - Usnesení ZM č.16/4-2015-dotace a strategický plán
Usnesení rady města č. 6/2-2019:
Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informaci o postupu tvorby strategického
plánu.

Strategické plánování rozvoje města
Ukončení projektu
Únorem končí projekt Strategické plánování rozvoje města Libčice nad Vltavou. Poslední dva
měsíce byly v duchu finalizace jednotlivých části strategického plánu a urbanistické studie.
Závěrem loňského roku vrcholila diskuze nad akčním plánem, který byl v pracovní verzi
projednán 10. ledna mezi zastupiteli. Projektové náměty, které nebyly zahrnuty do akčního
plánu, byly posunuty do zásobníku projektů. Žádný z projektů by tak neměl zapadnout, být
zapomenut. Častějším jevem je, že se projektové náměty překrývají a vzájemně se prolínají.
Jak již bylo mnohokrát zmíněno - největším a současně nejtěžším úkolem je výběr toho, na co
se má v bezprostřední době město zaměřit.
Je krátce po volbách a vedení města v tomto volebním období čeká hodně práce. Již na
některých projektech je třeba začít pracovat okamžitě, například na zpracování nového
územního plánu. Samotné realizaci a plnění akčního plánu však bude předcházet schvalovací
proces, který proběhne ve třech úrovních. Nejprve musí veškeré dokumenty zkontrolovat
strategická komise, jež je následně předá radě města k přijetí. Pokud rada města neshledá na
díle nedostatky, doporučí je zastupitelstvu města ke schválení. Poté může starosta města Ing.
Pavel Bartoš, MBA oficiálně převzít dokumenty od zhotovitelů.
V průběhu ledna se ještě upravovaly konečné formulace a uspořádání výsledného dokumentu,
probíhaly diskuze nad finální podobou vize města, strategickými cíli a dalšími detaily.
Koncem ledna proběhlo jednání strategické komise a následně rady města. V první polovině
února budou oba strategické dokumenty předány ke schválení zastupitelstvu.
Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na webu města včetně příloh. Čeká nás poslední aktivita
projektu, a tím je organizace závěrečné konference. Zde by měly být veřejnosti prezentovány
v ucelené podobě jednotlivé výstupy od analýzy současného stavu přes návrhovou část, do
které se intenzivně zapojila veřejnost až po akční plán, tedy přehled co a kdy se bude
realizovat.
Jedním z hlavních limitů rozvoje města jsou finanční prostředky. I když naše město hospodaří
velmi dobře, některé navržené projekty několikanásobně překračují finanční možnosti města.
Proto je nutné se v následujících měsících a letech intenzivně věnovat vyhledávání vhodných
dotačních výzev a dalších možností spoluinvestování finančně náročných projektů.
Strategický plán se bude periodicky aktualizovat, včetně průběžného monitoringu jeho
naplňování. Aktualizace akčního plánu bude probíhat každoročně a na tomto procesu by se
měla podílet i veřejnost. Občané budou mít možnost ve stanovené lhůtě se vyjádřit k
navrženým projektům.
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Na závěr je třeba říci, že strategický plán včetně urbanistické studie je kompromisním dílem
mnoha lidí, kteří zde promítli své názory, podněty s ohledem na finanční, provozní a lidské
zdroje města.
Tajemník informoval o průběhu dotačních řízení na pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Libčice.
Usnesení č. 1/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu tvorby strategického plánu města.
Hlasování:
pro

15

proti

0

zdržel se

0

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor

Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 2 - Schválení strategického plánu
Usnesení rady města č. 1/3-2019:
Usnesení: Rada města na základě projednání a doporučení strategické komise schvaluje
strategické dokumenty města a předává je zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 2/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města schvaluje strategické dokumenty města.
Hlasování:
pro

14

proti

0

zdržel se

1

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Bc. J. Sochor,

Ing. R. Šebl
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Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 3 - Nový územní plán
Usnesení rady města č. 4/2-2019:
Usnesení: rada města doporučuje zastupitelstvu města zahájit proces pořízení nového
územního plánu přijetím následujícího usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)
Libčice nad Vltavou v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, z vlastního podnětu
podle § 44 písm. a) stavebního zákona.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Pavla Bartoše k tomu, aby spolupracoval
s pořizovatelem nového územního plánu ÚPnSÚ Libčice nad Vltavou jako „určený
zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.
Majitelé pozemků mohou podat návrhy na změny do 15. 3. 2019.
Rada města zařazuje tento bod na program zastupitelstva města č. 3-2019 namísto bodu č. 3,
který se stahuje.
O nutnosti pořízení nového územního plánu informoval starosta výbor rozvoje města, který
bude rovněž informován o dalších krocích.
Rada města projednala stav územně plánovací dokumentace města ve vztahu k zákonu
č. 183/2006 Sb. § 188 odst. 1).
(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační
plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2022 podle tohoto zákona upravit,
v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

Diskuse:
PhDr. P. Schönfeld navrhl schválit podmínku pro schválení územně plánovací dokumentace
2/3 většinou stálých členů zastupitelstva.
Ing. R. Šebl dodal, že nemusí být obava návrh přijmout, protože při předpokládané shodě
zastupitelů bude podmínka 2/3 většiny při hlasování automaticky splněna.
Místostarosta se přiklonil k názoru zachovat hlasování nadpoloviční většinou.
Ing. V. Urbánek poukázal na problematiku zavázání budoucích zastupitelů tímto způsobem
hlasování, Ing. Pelešková konstatovala, že o závazek pro budoucí zastupitelstva se nejedná,
protože takové usnesení lze kdykoliv v budoucnosti zrušit.
Ing. T. Nehasilová přednesla návrh úpravy usnesení s tím, že pověřeným zastupitelem bude
Ing. P. Pelešková, ta nominaci z po zvážení časových možností odmítla.
PhDr. P. Schönfeld stáhl svůj návrh s tím, že ho podá později.
Ing. P. Pelešková přiblížila možnosti výběru pořizovatele a upozornila, že pořizování lze
zadat buď bezplatně úřad ORP Černošice nebo za úplatu soukromou osobu. Tajemník sdělil,
že se tím budeme zabývat po ucelení žádostí o změny.
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Usnesení č. 3/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)
Libčice nad Vltavou v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, z vlastního
podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Pavla Bartoše k tomu, aby spolupracoval
s pořizovatelem nového územního plánu ÚPnSÚ Libčice nad Vltavou jako „určený
zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.
Majitelé pozemků mohou podat návrhy na změny do 15. 3. 2019.
Starosta města ve věci pořizování nového ÚP bude pravidelně informovat VRM.
Hlasování:
pro

15

proti

0

zdržel se

0

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,

Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 4 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
Usnesení rady města č. 2/2-2019:
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 1/2019 města Libčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 80.294.200 ,-- Kč a celkovými
příjmy ve výši 80.294.200,-- Kč včetně zapojení zůstatku roku 2018.
Rada města projednala rozpočtové opatření č. 1/2019, které bylo rovněž doporučeno
investiční komisí a finančním výborem města.
Zastupitelé za LOS podali protinávrh, který předpokládá samostatně hlasovat o položce
parkoviště Libušina a dále přesunout část akcí navržených k realizaci do položky projekty. O
zbývající části hlasovat jako o celku, protože s většinou položek navrženého rozpočtového
opatření zastupitelů za LOS souhlasí.
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Diskuse:
Ing. P. Pelešková zdůvodnila dočasný přesun části investičních akcí do kapitoly projekty.
Ing. T. Nehasilová sdělila, že cílem není vypustit akce z realizace pro letošní rok, ale řádně je
projekčně a legislativně připravit a teprve poté schválit v rozpočtové změně zařazení do
příslušné kapitoly k realizaci. Připomněla, že zastupitelé za LOS nejsou proti těmto
projektům, ale žádají, aby byl nastaven princip, nejprve záměry důkladně připravit, seznámit
s projekty zastupitele poté schválit k realizaci a požádala, aby byl po dokončení, projekt vždy
zaslán elektronicky zastupitelům k seznámení.
Ing. P. Pelešková zdůvodnila svůj případný nesouhlas s položkou parkoviště Libušina,
důvodem je, že projekt není připraven komplexně, je ponechaná poničená panelová vozovka
a výběr zhotovitele, kde se přihlásil pouze jediný uchazeč a cena realizace v hodnotě
1,6 mil. Kč tak není ověřena více nabídkami.
Starosta vysvětlil systém postupné přípravy a projednání investic, který funguje po několik
volebních období.
Hlasování o procesním protinávrhu:
pro

Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,
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proti

7

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, , O. Mračková,
L. Reichel,

zdržel se

1

F. Hudek

Toto usnesení nebylo přijato.
Hlasování o původním návrhu rozpočtového opatření jako celku:
Usnesení č. 4/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 města Libčice nad Vltavou
s celkovými výdaji ve výši 80.294.200 ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši 80.294.200,-- Kč
včetně zapojení zůstatku roku 2018.
Hlasování:
pro

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel,
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proti

6

Ing. P. Pelešková, Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl,

zdržel se

1

Bc. J. Sochor,

Toto usnesení bylo přijato.
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Bod č. 5 - Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru předkládá zprávu ze dne 21. 1. 2019.
Usnesení č. 5/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 21. 1. 2019.
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2019.
Hlasování:
pro

15

proti

0

zdržel se

0

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková, Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,

Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 6 - Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předkládá zprávu ze dne 16. 1. 2019.
Starosta podal protinávrh vypustit zaslání dopisu MPSV.
Usnesení č. 6/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16. 1. 2019.
Zastupitelstvo města doporučuje radě města, aby pro každou další spolupráci se
zprostředkovateli dotací byla tato spolupráce vymezena písemnou smlouvou identifikující
jasně práva a povinnosti obou stran. Jedině pak bude možné vymáhat vzniklou škodu po
zprostředkovateli například z jeho pojistky odpovědnosti.
ZM pověřuje KV provedením kontroly investiční akce polopodzemní kontejnery zrealizované
v roce 2018.
Hlasování:
pro

15

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel, Ing. P. Pelešková, Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, PhDr. P. Schönfeld, Ing. R. Šebl, Bc. J. Sochor,
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proti

0

zdržel se

0

Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 7 - Informace o postupu výstavby na seřadišti
Spol. RHG Roztoky byla požádána o sdělení postupu výstavby.
Sdělení RHG:
V současné době jsme doplnili všechny podklady k územnímu řízení a čekáme na
rozhodnutí. Nejvíce nás zdrželo stanovisko střediskové obce Černošice, kdy v dubnu jsme
podali žádost a v prosinci jsme ji obdrželi.
Po nabytí účinnosti územního rozhodnutí budeme pokračovat na zpracování - podkladů ke
stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace.
Po nabytí účinnosti stavebního povolení lze provést výběr stavební firmy a zahájit stavební
práce.
S pozdravem.
PhDr. Vladimír Matoušek

Diskuse:
Ing. P. Pelešková upozornila, že stanovisko k této stavbě mělo na základě usnesení ZM
projednávat zastupitelstvo, což se nestalo a vyzvala RM, aby pro příště toto usnesení ZM
dodržovala. Dále upozornila na postup stavebního úřadu, který zahájil řízení s omezeným
okruhem účastníků, bez oznámení vlastníkům domů v nejbližším okolí budoucí stavby.
Řízení by mělo probíhat veřejnou vyhláškou z důvodu vlivů budovy na své okolí.
Usnesení č. 7/3-2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného
dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu výstavby na pozemku p.č. 1153
v k.ú. Libčice n. Vlt.
Hlasování:
pro

Ing. P. Bartoš, MBA, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., H. Bartíková,
Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, F. Hudek, O. Mračková,
L. Reichel,
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proti

1

PhDr. P. Schönfeld

zdržel se

6

Bc. J. Sochor, Ing. P. Pelešková Ing. M. Coufal, I. Ptáčková,
Ing. T. Nehasilová, Ing. R. Šebl
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Toto usnesení bylo přijato.

Bod č. 8 - Pověření pro činnost výboru rozvoje města.
Ing. P. Pelešková jako předsedkyně výboru rozvoje města žádá zastupitelstvo města o
pověření výboru ke konkrétní činnosti.
Výbor rozvoje na rozdíl od výboru kontrolního nebo finančního není ustanoven podle zákona
o obcích a nemá proto zákonem stanovený základní rámec pro svou práci. Navrhuji, aby byl
výbor ustanoven jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva a byl pověřen:
a) jednáním s investory o rozvojových projektech
b) jednáním s investory o jejich závazku k budování související infrastruktury,
c) přípravou stanovisek města k rozvojovým projektům a projektům majícím dopad na
své okolí
d) přípravou a pomocí při pořizování nového územního plánu, včetně výběrového řízení
na zpracovatele územního plánu
e) naplňováním závěrů strategického plánu,
f) iniciací a projednávání nových námětů, podkladů a koncepcí týkajících se rozvoje
města
g) předkládání námětů zastupitelstvu města
h) přípravou pravidel a zásad pro developery
i) jednáním s ostatními výbory v zájmu komplexní přípravy materiálu pro zastupitelstvo
návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města pověřuje výbor rozvoje města jako poradní a iniciativní orgán
zastupitelstva těmito úkoly:
a) jednáním s investory o rozvojových projektech
b) jednáním s investory o jejich závazku k budování související infrastruktury,
c) přípravou stanovisek města k rozvojovým projektům a projektům majícím dopad na
své okolí
d) přípravou a pomocí při pořizování nového územního plánu, včetně výběrového řízení
na zpracovatele územního plánu
e) naplňováním závěrů strategického plánu,
f) iniciací a projednávání nových námětů, podkladů a koncepcí týkajících se rozvoje
města
g) předkládání námětů zastupitelstvu města
h) přípravou pravidel a zásad pro developery
i) jednáním s ostatními výbory v zájmu komplexní přípravy materiálu pro zastupitelstvo
2) Zastupitelstvo města ukládá Výboru rozvoje města předložit na každém jednání
zastupitelstva zprávu o své činnosti za uplynulé období.
3) Zastupitelstvo města ukládá radě města informovat Výbor o termínech jednání rady
města.
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Místostarosta podal protinávrh, kterým navrhl zúžení pověření výboru do dalšího
zastupitelstva, na kterém by bylo pověření výboru stanoveno. Důvodem podání protinávrhu
bylo neprojednání materiálu ve výboru rozvoje města a podání návrhu pověření
s nedostatečným časovým předstihem před zastupitelstvem.
ZM pověřuje VRM:
1) jednat se společností Skanska o uzavření Smlouvy o spolupráci,
2) vypracováním návrhu, kterých projektů (dle rozsahu a dopadu) se má výbor zabývat,
3) aby do dalšího zastupitelstva zpracoval návrh pravidel pro finanční příspěvek
investorů/stavebníků na vynucené investice města.
Ing. P. Pelešková zdůvodnila, proč je pověření pro výbor předloženo v obecném rozsahu a
proč by nemělo být úzce konkretizováno, po vzájemné diskusi, v níž nenalezla podporu
většiny zastupitelů, svůj návrh stáhla.

Bod č. 9 - Různé
H. Bartíková informovala o jednání dotační komise.
I. Ptáčková se dotázala na úpravu pravidel dotační komise.
Bc. J. Sochor poukázal na nedostatky zimní údržby. Tajemník vysvětlil, že se jednalo o velmi
nepříznivou situaci spadu velkého množství mokrého sněhu, který nejde uklízet současnou
velice účinnou technikou, což je vymetáním, muselo dojít k pluhování komunikací, čímž se i
zbytky sněhu uhladily, zmrzlé vrstvy sněhu musejí být narušeny solí. Ing. Pelešková
upozornila, že v horní části ulice Bratrské nebyl sníh z komunikace odhrnut vůbec a dotázala
se, zda je údržba komunikací se zámkovou dlažbou prováděna jiným způsobem.
Ing. V. Urbánek se dotázal na podanou žádost vlastníků pozemků nad koupalištěm a vyzval
město k rozhodnutí o případné spolupráci s výsledkem zasíťování i městských pozemků.
Výbor rozvoje města si již návrh vlastníků pozemků nad koupalištěm vyslechl, ale bez
pověření zastupitelstvem se nemohl k žádosti vyjádřit.
PhDr. P. Schönfeld se vyjádřil ke svému opětovnému nezvolení do redakční rady Libčických
novin a vrátil udělení čestného občanství města.
Ing. P. Pelešková se rovněž vyjádřila k nezvolení PhDr. P. Schönfelda a navrhla do redakční
rady LN I. Ptáčkovou.
Starosta uvedl, že rada města neovlivňuje obsah novin. Starosta žádá, aby v uveřejňovaných
článcích byly dotčené strany před uzávěrkou čísla informovány.
M. Macurová otevřela problematiku plánování sociálních služeb v regionu v souvislosti
s výzvou ORP Černošice ke spolupráci na komunitním plánování sociálních služeb. Tajemník
odpověděl, že je v kontaktu se zpracovateli.
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Starosta skončil jednání ve 20.35 hodin.
V Libčicích n/Vlt. 6. 2. 2019

Zapsal: Ing. R. Dědič 7. 2. 2019
Ověřovatelé:
František Hudek
Lukáš Reichel
Ilona Ptáčková

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
místostarosta

13

