Z Á P I S č. 19/2020
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 14.10. 2020
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Petr Kosík, Lukáš Reichel,
Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Zuzana Bělohradská

Omluveni:
Tajemník: Ing. Roman Dědič
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin.
Schválení zápisu z rady č. 18/2020.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 18/2020 byl schválen.
Program jednání:
1/19) Změna adresy nájemce č.p. 735
2/19) Žádost Lenky Ponáhlové o pronájem částí pozemků města
3/19) Pomoc občanům v rámci nouzového stavu
4/19) Dopis Libčického občanského spolku
5/19) Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
6/19) Žádost Jiřího Bejčka o zrušení věcného břemene
7/19) Doplnění komisí rady města
8/19) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z fondu školského rozvoje
9/19) Schválení upraveného znaku města
10/19) Návrh loga pro běžnou komunikaci
11/19) Zápis z jednání komise pro média
12/19) Termíny jednání RM
Program byl schválen
1/19) Změna adresy nájemce č.p. 735
Nájemce nebytového prostoru Hřbitovní č.p. 735 Rodinná firma Ludvík oznamuje změnu
sídla firmy a jednatele.
Jednatel: Zuzana Šafrhansová, .
Usnesení: Rada města bere na vědomí změnu jednatele a adresy nájemce nebytového
prostoru Hřbitovní č.p. 735 Rodinné firmy Ludvík. Jednatel: Zuzana Šafrhansová,
sídlo
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Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/19) Žádost Lenky Ponáhlové o pronájem částí pozemků města
Lenka Ponáhlová, ádá o pronájem části pozemku města parc.č. 144/1 v k.ú. Letky za účelem
parkování.
Usnesení: Rada města bere na vědomí žádost Lenky Ponáhlové o pronájem pozemku
města pro účely parkování. Žádost o pronájem bude v souladu se zákonem o obcích
zveřejněna.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/19) Pomoc občanům v rámci nouzového stavu
Rada města projednala aktuální situaci v souvislosti s nouzovým stavem.
Usnesení: Rada města projednala situaci nouzového stavu. Město bude nadále v rámci
svých možností poskytovat pomoc potřebným. Informace budou zveřejněny na
informačních kanálech města.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/19) Dopis Libčického občanského spolku
Libčický občanský spolek zasílá dopis radě města ve věci požadavku na obnovení výboru
rozvoje města a spolupráci při tvorbě nového územního plánu.
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Usnesení: Rada města se seznámila s dopisem Libčického občanského spolku ve věci
požadavku na obnovení výboru rozvoje města a spolupráci při tvorbě nového územního
plánu.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/19) Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
Majitel pozemku parc.č. 583/2 v k.ú. Letky žádá o výjimku ze stavební uzávěry za účelem
stavby penzionu pro cyklisty, turisty a vodáky v návaznosti na přírodu v blízkosti řeky
Vltavy. Jedná se o pozemek v prostoru křižovatky Na Zabitém.
Usnesení: Rada města nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na pozemku
parc.č. 583/2 v k.ú. Letky.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/19) Žádost Jiřího Bejčka o zrušení věcného břemene
Jiří Bejček, vlastník pozemku parc.č. 205/24 v k. ú. Chýnov žádá město o souhlas s výmazem
věcného břemene cesty a stezky ve prospěch městských pozemků parc.č. 205/84 a 205/86 a to
na části budoucího nově odděleného pozemku parc.č. 205/80 v k.ú. Chýnov.
Usnesení: Rada města nesouhlasí s výmazem věcného břemene cesty a stezky ve
prospěch městských pozemků parc.č. 205/84 a 205/86.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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7/19) Doplnění komisí rady města
Ing. V. Urbánek rezignoval na členství ve výběrové komisi a Jitka Cibulková na členství
v komisi pro média. Další neobsazená pozice je v komisi školské a kulturní.
Usnesení: Rada města jmenuje Ing. Vladimíra Doušu, lenem výběrové komise.
Rada města jmenuje Jakuba Šímu, členem komise pro média.
Rada města jmenuje Terezu Čermákovou, členem komise školské a kulturní.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/19) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z fondu školského rozvoje
Ředitelka MŠ žádá o finanční příspěvek z fondu školského rozvoje na akci „Hurá do školky“.
Akce byla zařazena do plánu čerpání z fondu školského rozvoje na červen, ale vzhledem ke
koronavirové krizi byla uskutečněna až 2.9.2020.
Jedná se o částku 20 000,-- Kč na zajištění podia a ozvučení. Akce se zúčastnilo dle
vydaných herních karet 200 dětí se svými rodiči.
Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku z fondu školského rozvoje
MŠ Libčice nad Vltavou na akci „Hurá do školky“ ve výši 20 000,-Kč.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/19) Schválení upraveného znaku města
V rámci budování jednotné vizuální podoby komunikace města Libčice nad Vltavou (dle
projektu E.2/Propagace města s cílem budovat jednotnou image Akčního plánu 2019 - 2020)
byly zapracovány mírné úpravy znaku města. Tyto úpravy byly konzultovány s odborníkem
na heraldiku PhDr. Z. Kubíkem. Následně bude podána žádost o zapsání do elektronického
archivu REKOS.
Usnesení: Rada města schvaluje znak města s textem (varianta B) a pověřuje starostu
města vytvořením žádosti o vložení městského znaku ke stávajícímu záznamu vlajky
města Libčice nad Vltavou v Registru komunálních symbolů (REKOS).
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Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/19) Návrh loga pro běžnou komunikaci
Historický znak města bude používán především pro oficiální příležitosti. Pro běžnou
komunikaci bude zavedeno moderní logo, které usiluje o zkvalitnění komunikace.
V posledních letech města ustupují od používání heraldického znaku a nahrazují ho logem,
které bývá jednodušší. Jednoduchost a dynamika koresponduje se současným rozvojem
města. Zavedení nového loga podporuje moderní trend komunikace s občany.
Navržená loga se omezují pouze na jeden charakteristický rys města, řeku. Další předností
návrhů je přehlednost, dobrá zapamatovatelnost a snadná identifikace. V rámci lepší
akceptace je doporučeno zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu, a to formou ankety.
Usnesení: Rada města na základě doporučení komise pro média schvaluje návrh loga
města.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
11/19) Zápis z jednání komise pro média
Komise pro média předkládá RM zápis z posledního jednání.
Usnesení: Rada města bere na vědomí zápis z komise pro média a souhlasí s jeho
zveřejněním na webu města.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/19) Termíny jednání RM
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Usnesení: Rada města určuje následující termíny jednání rady města na 26. 10 a 11. 11.
2020.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Jednání rady města ukončil starosta v 19.00 hodin.

Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé: Lukáš Reichel

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

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