Zápis ze zasedání Komise životního prostředí MÚ Libčice nad Vltavou ze dne 28. 3. 2019
Přítomni:
Jaromír Šantrůček
Jana Ulbriková
Lukáš Pacek
Petra Nováková

Pavel Bartoš - host
Vít Penížek - host
František Hudek - host

1. Přivítání členů komise – účast 100%, přivítání hostů (starosta, místostarosta, členové rada města
aj.) – viz prezenční listina (omluveni: Zuzana Bělohradská, Jaroslav Čermák)
2. Termín – bylo nutné svolat komisi s ohledem na valnou hromadu Sokola (27. 3. 2019), před
jednáním zastupitelstva města (3. 4. 2019), před akcí Ukliďme Česko (6. 4. 2019), na základě
dotazů a iniciativ občanů.
3. Komise projednala a doporučuje:
- Zvýšit počet kontejnerů na psí exkrementy ve vytypovaných lokalitách (doplňovat papírové
sáčky, osvěta).
- Zvýšit počet laviček na sezení v intravilánu obce, především u zastávek autobusů.
- Předseda komise očekává k výše uvedeným dvěma bodům návrhy členů komise.
- Instalovat vánoční výzdobu v předvánočním čase roku 2019 na vhodném místě (zvážit
alternativu mimo základní školu).
- Akce Ukliďme Česko, členové komise budou na vybraných lokalitách, doporučujeme akci
výrazně zveřejnit.
- Komise vyjádřila souhlas a doporučuje realizovat soutěž s názvem Rozkvetlé město ve dvou
kategoriích a) Rozkvetlá okna, b) Rozkvetlé předzahrádky. Trvání: květen až září, uchazeči se
musí přihlásit, zaslat fotografii, posoudí odborná vícečlenná komise, vyhlášení výsledků říjen
až listopad, uveřejnění v Libčických novinách, ceny – poukázky na zahradnické potřeby
v zahradnické prodejně v hodnotě 2 (3) tis. Kč (1. místo), 2. místo 1(2) tis. Kč., 3. místo 500Kč
(1tis. Kč) a to pro 1. i 2. kategorii. Podmínka: kvetoucí okna a kvetoucí předzahrádky musí být
vidět z ulice. Výzdoba oken MÚ je ze soutěže vyřazena. Pravidla i ceny budou upřesněny a
vyhlášeny v tisku.
4. Pan starosta a místostarosta informovali:
- o možných stavebních úpravách na libčickém koupališti (zvětšení plochy hlavního bazénu,
hospodaření s odtékající vodou)
- výstavba sportovní haly TJ Sokol
- zřízení nových parkovišť
- nakládání se stavebním odpadem – sběrný dvůr
- vzdálenost třídicích míst odpadů k popelnicím
Termín konání příštího zasedání komise do konce 2. čtvrtletí tohoto roku.

2. 4. 2019
Jaromír Šantrůček

