Z Á P I S č. 7/2022
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2022
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Petr Kosík, Lukáš Reichel, Ing. Zuzana Bělohradská
Omluveni: doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.,
Tajemník: Ing. R. Dědič
Starosta zahájil jednání ve 16.30 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 6/2022.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 6/2022 byl schválen.
Program jednání:
1/7) Termíny jednání RM
2/7) Žádost M o prodloužení ubytovací smlouvy
3/7) Výběr zhotovitele „Oprava povrchu komunikace Saharská včetně odvodnění
v Libčicích nad Vltavou“
4/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ za rok 2021
5/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ za rok 2021
6/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2021
7/7) Termín a program jednání ZM č. 25-2022
8/7) Schválení závěrečného účtu města za rok 2021
9/7) Schválení účetní závěrky města za rok 2021
10/7) Uvolnění bytu v č.p. 244
11/7) Rozpočtové opatření č. 3-2022
12/7) Rozšíření kapacity MŠ
13/7) Obnova veřejného kanalizačního řadu v ulici Zahradní - Křivá
14/7) Zpráva místostarosty o dotacích
Program byl schválen

1/7) Termíny jednání RM
Usnesení: Rada města určuje termíny jednání pro následující období:
20. 4. 2022, 4. 5. 2022.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0
1

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/7) Žádost M prodloužení ubytovací smlouvy
nad Vltavou žádá o prodloužení ubytovací smlouvy.
Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy do 30. 6. 2022.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

3/7) Výběr zhotovitele „Oprava povrchu komunikace Saharská včetně odvodnění
v Libčicích nad Vltavou“
Starosta předkládá text zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele: „Oprava
povrchu komunikace Saharská včetně odvodnění v Libčicích nad Vltavou“
Zakázka bude zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle § 27 jako
veřejná zakázka malého rozsahu.
Usnesení: Rada města souhlasí s textem zadávacích podmínek výběrového řízení na
zhotovitele: „Oprava povrchu komunikace Saharská včetně odvodnění v Libčicích nad
Vltavou“
Zakázka bude zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle § 27
jako veřejná zakázka malého rozsahu a dle bodu č. 3 pravidel města pro zadávání
veřejných zakázek.
Hlasování:
pro

4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

2

4/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ za rok 2021
ZŠ Libčice nad Vltavou předkládá ke schválení dokumenty účetní závěrky za rok 2021 včetně
žádosti o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
Usnesení: Rada města schvaluje účetní závěrku ZŠ Karla Hašlera Libčice nad Vltavou
za rok 2021 a rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši
275 777,51 Kč následovně: Fond rezervní: 55 155,51 Kč, Fond odměn: 220 622,-Kč.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

5/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ za rok 2021
MŠ Libčice nad Vltavou předkládá ke schválení dokumenty účetní závěrky za rok 2021
včetně žádosti o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
Usnesení: Rada města schvaluje účetní závěrku MŠ Libčice nad Vltavou za rok 2021
a rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 156 961,64 Kč
následovně: Fond rezervní: 100 000,- Kč, Fond odměn: 56 961,64 Kč.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

6/7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2021
ZUŠ Libčice nad Vltavou předkládá ke schválení dokumenty účetní závěrky za rok 2021
včetně žádosti o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
Usnesení: Rada města schvaluje účetní závěrku ZUŠ Libčice nad Vltavou za rok 2021
a rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 67 352,16 Kč
následovně: Fond rezervní: 14 352,16 Kč, Fond odměn: 53 000,- Kč.
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Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
7/7) Termín a program jednání ZM č. 25-2022
Starosta svolává jednání zastupitelstva města č. 25-2022 na den 13. 4. 2022
od 18.00 hodin v Obřadní síni MěÚ s níže uvedeným programem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení závěrečného účtu města za rok 2021
Schválení účetní závěrky za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 3-2022
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva místostarosty o dotacích
Různé

Usnesení: Rada města souhlasí s konáním 25. jednání zastupitelstva města
dne 13. 4. 2022 v 18.00 hodin v Obřadní síni MěÚ s výše uvedeným programem.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

8/7) Schválení závěrečného účtu města za rok 2021
Starosta předkládá k odsouhlasení závěrečný účet města za rok 2021.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2021, provedeného krajským úřadem bez výhrad.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

4

Zodpovídá: starosta
9/7) Schválení účetní závěrky města za rok 2021
Starosta předkládá k odsouhlasení účetní závěrku města za rok 2021.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města
za rok 2021 včetně hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 10 388 900,03 Kč.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
10/7) Uvolnění bytu v č.p. 244
S nájemcem bytu v č.p. 244, 2+kk o výměře 69,89 m2, kde je plánována ordinace byla
dohodnuta výměna za byt Letecká 757, byt č.1, 1+1 o výměře 47,03m2.
Usnesení: Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou s Markétou
Štolcovou, Nám. Svobody 244 a uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s dcerou
p. Štolcové, Klárou Stehlíkovou na byt č,1 Letecká 757, 1+1 o výměře 47,03m2.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

11/7) Rozpočtové opatření č. 3-2022
Rada města projednala rozpočtové opatření č. 3/2022.
Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 3/2022 města Libčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 137 253 500,-- Kč a
celkovými příjmy ve výši 137 253 500,-- Kč včetně zapojení zůstatku roku 2021.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0
5

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
12/7) Rozšíření kapacity MŠ
V souvislosti s developerskými aktivitami ve městě je nutné řešit rozšíření kapacity MŠ. K
tomuto účelu je zpracována studii proveditelnosti záměru a autorem je Ing. Tomáš Novotný.
Jako nejvýhodnější se jeví rozšíření kapacity MŠ ve stávajícím areálu formou nástavby na
stávajícím objektu a současná přestavba nebytových prostor v č.p. 735-výrobny knedlíků.
Usnesení: Rada města bere na vědomí studii rozšíření MŠ a souhlasí s variantou formou
nástavby na stávajícím objektu a přestavby nebytových prostor v č.p. 735-výrobny
knedlíků.
Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace rozšíření MŠ na
stávajícím objektu MŠ a v prostorách č.p. 735 s využitím Oranžového hřiště a
propojením obou areálů.
Rada města pověřuje starostu jednáním s ČEZ o vybudování nového Oranžového hřiště.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
13/7) Obnova veřejného kanalizačního řadu v ulici Zahradní - Křivá
V křižovatce ulic Zahradní- Křivá došlo v březnu k havárii kanalizačního řadu.
Provozovatel nastoupil na provedení opravy a zjistil, že kanalizační řad v úseku cca 30m
neexistuje, v devadesátých letech provedla firma najatá městem pokládku potrubí DN 80,
které zaústila do meziprostoru staré betonové kanalizace a novějšího plastového řadu. Po
zjištění příčiny bylo nezbytné položit nový řad. Středočeské vodárny a.s. nám nyní fakturují
část nákladů na zemní práce a pokládku nového řadu v ceně 309 590,- bez DPH.
Usnesení: Rada města souhlasí s úhradou částky 309 590,- bez DPH Středočeským
vodárnám a.s., částka bude vyplacena z rozpočtové položky oprava kanalizace a řádné
napojení Stará Sahara.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
14/7) Zpráva místostarosty o dotacích
Místostarosta v příloze předkládá aktuální stav žádostí o dotace.
Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informaci místostarosty o dotacích.
Hlasování:
pro 4

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
Jednání rady města ukončil starosta v 17.30 hodin.
Zapsal: Ing. Roman Dědič

Ověřovatelé: L. Reichel

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

ing. Petr Kosík
radní
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