Z Á P I S č. 11/2022
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 4. 5. 2022
Přítomni: Lukáš Reichel, Ing. Zuzana Bělohradská, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Petr Kosík
Tajemník: Ing. R. Dědič
Místostarosta zahájil jednání ve 16.30 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 10/2022.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 10/2022 byl schválen.
Program jednání:
1/10) Termíny jednání RM
2/10) Informace starosty o přidělení zakázky
3/10) Žádost o pronájem zahrádky
4/10) Žádost o zrušení věcného břemene
5/10) Navýšení kapacity MŠ
6/10) Služební cesta do družebního města Moresco v Itálii
7/10) Odměna řediteli ZŠ
8/10) Žádost Mpřidělení bytu
Program byl schválen
1/10) Termíny jednání RM
Usnesení: Rada města určuje termíny jednání pro následující období:
1. 6. 2022 , 29. 6. 2022.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
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2/10) Informace starosty o přidělení zakázky
Na základě pravidel pro zadávání veřejných zakázek odst. 2 informuje starosta o zadání
zakázky Zhotovení nového chodníku v ulici Bratrská – Firma Miloš Brejcha, K Těšině 50,
252 65 Tursko, cena díla 205.140,-- Kč bez DPH ( 248.219,-- Kč včetně DPH )
Usnesení: Rada města bere na vědomí informaci starosty o zadání zakázky - Zhotovení
nového chodníku v ulici Bratrská – Firma Miloš Brejcha, K Těšině 50, 252 65 Tursko,
cena díla 205.140,-- Kč bez DPH ( 248.219,-- Kč včetně DPH )
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
3/10) Žádost o pronájem zahrádky
, Libčice nad Vltavou požádala o pronájem zahrádky parc.č. 271, dílu č. 13 v k.ú. Letky.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce města.
Dále se přihlásili manželéŘeže, kteří se v příštím roce přestěhují a Jad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s pronájmem zahrádky parc.č. 271, dílu č. 13, o výměře
108 m2, O Libčice nad Vltavou, která požádala jako první.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
4/10) Žádost o zrušení věcného břemene
Manželé Io vlastníci pozemku parc. č. 205/80 v k.ú. Chýnov, obec Libčice nad Vltavou žádají
o zrušení věcného břemene cesty a stezky a to ve prospěch pozemků ve vlastnictví Města
Libčice nad Vltavou - parc. č. 205/84 a parc. č. 205/86 v k.ú. Chýnov z důvodu, že již toto
věcné břemeno nemá žádný účel, resp. reálné opodstatnění.
Věcné břemeno bylo zřejmě historicky (před zahájením výstavby v dané oblasti) zamýšleno
pro určitou alternativní (záložní) cestu k sousedním pozemkům, nicméně v současné době je
napojení ostatních pozemků realizováno jinou cestou a toto věcné břemeno ztratilo svůj
důvod a jakoukoliv potřebu.
Navíc je potřebné vzít v potaz skutečnost, že předmětný Pozemek ústí na pozemek parc. č.
205/37 (který je rovněž v mém vlastnictví), přičemž k pozemku parc. č. 205/37 již žádné
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obdobné věcné břemeno zřízeno není, tzn. reálně ani žádná cesta/stezka nemůže pokračovat
dále směrem k pozemku parc. č. 205/2 (který rovněž není zatížen žádným věcným
břemenem). Pokud by tedy měla být v budoucnu realizována jakákoliv cesta/stezka na
Pozemku, šlo by o cestu/stezku „slepou“, která reálně ani nikam nemůže dále pokračovat.
Usnesení: Rada města nesouhlasí se zrušením věcného břemene cesty a stezky na
pozemku parc. č. 205/80 v k.ú. Chýnov a to ve prospěch pozemků ve vlastnictví Města
Libčice nad Vltavou - parc. č. 205/84 a parc. č. 205/86 v k.ú. Chýnov.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/10) Navýšení kapacity MŠ
Rada města provedla dne 20.4.2022 šetření v mateřské škole za účelem zvážení možností a
variant navýšení kapacity. Jednání se účastnili představitelé MŠ.
Starosta navrhuje jedinou rozumnou cestou k rychlému navýšení kapacity MŠ - rekonstruovat
části (více jak ½) prostoru Ludvík.
Usnesení: Rada města ukládá starostovi dopracovat variantní řešení navýšení kapacity
MŠ v části areálu Ludvík a nad Koupalištěm.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/10) Služební cesta do družebního města Moresco v Itálii
Starosta předkládá návrh na služební cestu do družebního města Moresco v Itálii pro dva
zaměstnance. V této době bude v Morescu pobývat zdejší ZUŠ a provede řadu koncertů a
dalších vystoupení. Je naplánováno i setkání s novým vedením družebního města. Místo:
Moresco - Itálie
1. Termín: 3. – 12. 6. 2022
2. Účastníci:
Pavel Bartoš
Jaroslav Čermák
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Usnesení: Rada města souhlasí se služební cestou do družebního města Moresco v Itálii
pro starostu a jednoho zaměstnance města ve dnech 3.-12. 6. 2022.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/10) Odměna řediteli ZŠ
Rada města projednala odměnu pro ředitele ZŠ z evropského projektu Šablony III, který škola
realizuje od 1. 9. 2021.
Usnesení: Rada města souhlasí s vyplacení odměny pro ředitele ZŠ z evropského
projektu Šablony III. Její výše je uvedena ve zvláštní příloze zápisu.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: místostarosta
8/10) Žádost M o přidělení bytu
M, opakovaně žádá o přidělení menšího bytu. V současné době obývá část místnosti. Pracuje
v organizaci NLibčicích.
Usnesení: Rada města souhlasí s uzavřením ubytovací smlouvy na ubytovací prostor
č. 12, 1+1, Kolonie 411 do 31. 12. 2022.
Hlasování:
pro 3

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

Různé:
Rada města žádá SDH Libčice o dodání výroční zprávy za rok 2021.
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Rada města pověřuje starostu dopracováním pravidel pro developery.

Jednání rady města ukončil místostarosta v 17.30 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič

Ověřovatelé: Ing. Zuzana Bělohradská

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

Lukáš Reichel
radní

5

