Usnesení č. 21/2017 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 27. září 2017 od 18 hodin
v rekreačním zařízení OSMA v Březce
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Záměr č. 3/2017 dle přílohy
Záměr č. 4/2017 dle přílohy
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o
nočním klidu
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014020/VB/05 Jivany, p.č.
486/5, Janout, knn s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou RYDVAL – ELEKTRO
s.r.o.na pozemku p.č. 791/1, ostatní plocha, v k. ú. Jivany dle GP č. 144-36/2016 za
účelem zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy za
dohodnutou jednorázovou úhradu Kč 2 500,-6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014673/VB/02 Libuň –
Březka, p.č. 52/3;11, Prokeš, knn s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou RYDVAL –
ELEKTRO s.r.o na pozemku p.č. 52/13 v k. ú. Březka dle GP č. 329-62/2016 za účelem
zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy za dohodnutou
jednorázovou úhradu Kč 1000,-7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012805/VB/01 Jivany, p.č.
709/15, Švejda, příp. knn s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou RYDVAL –
ELEKTRO s.r.o na pozemcích p.č. 791/1 a 791/5, ostatní plocha, v k. ú. Jivany dle GP č.
145-49/2016 za účelem zřízení,provozování , opravování a udržování součásti distribuční
soustavy
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-2009190/VB/01 Libuň, st.p.č. 20, čp. 11, Kučírek kNN na umístění zařízení
distribuční soustavy na pozemku p.č. 858/3 v k. ú. Libuň s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou firmou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o.
9. Pachtovní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 512/3, travní porost, o výměře 4 384 m2
v k. ú. Jivany s Michalem Hradcem, Semínova Lhota 24 za účelem využití k zemědělské
výrobě za částku Kč 500,-- za rok a to na dobu neurčitou
10. Smlouvu o dílo na technickou pomoc při zajišťování stavby „ATS a prodloužení
vodovodu Sv. Petr“ s Ing. Oldřichem Makovičkou a Jarmilou Makovičkovou dle
platebního kalendáře, který je součástí smlouvy
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PVK Projekt Turnov na akci Stezka pro pěší a
cyklisty, zásobení pitnou vodou části obce Újezd pod Troskami – Čímyšl spočívající
v rozšíření služeb a navýšení ceny z částky Kč 146 500,-- na 198 500,-12. Smlouvu o dílo č. JP04-2017 o dodávce stavebních prací se zhotovitelem REKOM
NOVÝ BYDŽOV, a.s. na opravu komunikace v Jívanech ve výši Kč 642 840,-13. Smlouvu o dílo č. JP05-2017 o dodávce stavebních prací se zhotovitelem REKOM
NOVÝ BYDŽOV, a.s. na opravu komunikace v Libunci ve výši Kč 491 139,-1.
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II.
REVOKUJE
odstavec 8), bodu I. usnesení č. 19/2013 z 9.10.2013 o směně a prodeji pozemků s paní Janou
Kopovou

-

-

III.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
IV.
BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření od 1.7.2017 do 27.9.2017
Renata Kozáková
místostarostka
.

Helena Červová
starostka obce

.
vyvěšeno 28.9.2017

svěšeno 14.10. 2017
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