Z Á P I S č. 22/2020
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 11. 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 16.00 hodin.
Schválení zápisu z rady č. 21/2020.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 21/2020 byl schválen.
Program jednání:
1/22) Odměny řediteli ZŠ za II. pololetí 2020
2/22) Odměny řediteli ZUŠ za II. pololetí 2020
3/22) Odměny řediteli MŠ za II. pololetí 2020
4/22) Žádost L o pronájem pozemku
5/22) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ za
III. čtvrtletí 2020
6/22) Žádost J o přidělení bytu
7/22) Žádost P o prodloužení nájemní smlouvy
8/22) Žádost J o prodloužení ubytovací smlouvy
9/22) Žádost S o prodloužení nájemní smlouvy
10/22) Dopis Libčického občanského spolku LOS
11/22) Inventarizace 2020
12/22) Odpisový plán MŠ Libčice nad Vltavou
13/22) Žádost ZŠ o převod finančních prostředků do investičního fondu školy
Program byl schválen
1/22) Odměny řediteli ZŠ za II. pololetí 2020
V souvislosti s plněním úkolů ZŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit řediteli odměnu a současně mu doporučit vyplatit odměny
i dalším pracovníkům/pedagogům ZŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za II. pololetí 2020 řediteli
ZŠ Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
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Hlasování:
pro

5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/22) Odměny řediteli ZUŠ za II. pololetí 2020
V souvislosti s plněním úkolů ZUŠ Libčice nad Vltavou, včetně příznivých ekonomických
ukazatelů navrhuje starosta vyplatit řediteli odměnu a současně mu doporučit vyplatit odměny
i dalším pracovníkům/pedagogům ZUŠ.
Tento návrh je z hlediska nároků na městský rozpočet neutrální.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za II. pololetí 2020 řediteli
ZUŠ Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Hlasování:
pro

5

proti

0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/22) Odměny ředitelce MŠ za II. pololetí 2020
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.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny za II. pololetí 2020 ředitelce
MŠ Libčice nad Vltavou, její výše je uvedena ve zvláštní příloze tohoto zápisu.
Hlasování:
pro

5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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4/22) Žádost L o pronájem pozemku
L žádá o pronájem části pozemku města parc.č. 144/1 v k.ú. Letky za účelem parkování.
Rada města projednala žádost L o pronájem pozemku města pro účely parkování a žádost byla
zákonným způsobem vyvěšena.
O pronájem pozemku o výměře 5 m2 má zájem dalších 5 majitelů bytového domu č.p. 822
z důvodu společných sítí pod pozemkem.
Usnesení: Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku města parc. č. 144/1 v k.ú.
Letky. Žadatelka může pozemek užívat jako veřejné parkovací místo. Rada města žádá
stavební úřad, aby podnikl kroky vedoucí k odstranění nepovolené stavby garáže, která
zasahuje i do pozemku města.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/22) Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ za
III. čtvrtletí 2020
Příspěvkové organizace města předkládají účetní závěrky za III. čtvrtletí 2020.
Usnesení: Rada města schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ
za III. čtvrtletí 2020
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/22) Žádost J o přidělení bytu
J opakovaně žádá o přidělení bytu. Na základě první žádosti ze dne 28. 3. 2018 jí byl přislíben
byt č. 4 v č.p. 436 Letecká ulice. V důsledku soudních sporů a složité rekonstrukce je byt
připraven až nyní.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 436
Letecká ulice s J do 30. 6. 2021.
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Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/22) Žádost P o prodloužení nájemní smlouvy
P žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy P do 30. 6. 2021.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/22) Žádost J o prodloužení ubytovací smlouvy
J žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy J do 30. 6. 2021.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
9/22) Žádost S o prodloužení nájemní smlouvy
S žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy S do 30. 6. 2021.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
10/22) Dopis Libčického občanského spolku LOS
Libčický občanský spolek LOS zasílá dopis radě města ve věci upozornění na možnou
neplatnost ZM č. 14-2020.
Usnesení: Rada města bere na vědomí dopis Libčického občanského spolku LOS ve věci
upozornění na možnou neplatnost ZM č. 14-2020.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

11/22) Inventarizace 2020
K zajištění inventarizace hospodářských prostředků vedených v účetní a operativní evidenci
MěÚ Libčice nad Vltavou a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., stanoví starosta termín
fyzické a dokladové inventarizace ke dni 31. 12. 2020.
Usnesení: Rada města bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace 2020
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/22) Odpisový plán MŠ Libčice nad Vltavou
MŠ Libčice nad Vltavou předkládá odpisový plán pro rok 2021.
Usnesení: Rada města schvaluje odpisový plán MŠ Libčice nad Vltavou pro rok 2021.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
13/22) Žádost ZŠ o převod finančních prostředků do investičního fondu školy
ZŠ Libčice nad Vltavou žádá o převedení nevyčerpané částky ve výši 140.256,-- Kč do
investičního fondu školy na rok 2021.
Investiční příspěvek ve výši 630.000,-- Kč byl čerpán následovně:
Sklopná pánev 179.672,-- Kč, konvektomat 310.072,-- Kč.
Usnesení: Rada města souhlasí s převedením nevyčerpané částky ve výši 140.256,-- Kč
do investičního fondu ZŠ Libčice nad Vltavou na rok 2021.
Hlasování:
pro 5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Jednání rady města ukončil starosta v 16.50 hodin.

Zapsal: Ing. Roman Dědič
Ověřovatelé: Lukáš Reichel

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

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