Usnesení č. 23/2017 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 20. prosince 2017 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
1. Kupní smlouvu s Janou Vaňoučkovou, Přepeřská 1305, Turnov, kterou Obec Libuň
kupuje pozemek vzniklý dle GP č. 473-104/2013 z pozemku p.č. 68/35 a to pozemek KN
68/39, ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2 vše v k. ú. Libuň za částku Kč 50,-- za m2, tj.
za 2 000,--, přičemž náklady na vklad do KN a sepsání smlouvy hradí prodávající
2. Kupní smlouvu s Janou Vaňoučkovou, Přepeřská 1305, Turnov, kterou Obec Libuň
prodává pozemek oddělený GP č. 515-152/2017 z pozemku p.č. 68/25, travní porost o
výměře140 m2 ( díl „e“) a pozemek oddělený z pozemku 68/9 ( díl „d“) o výměře 26 m2,
což činí 166 m2 vše v k. ú. Libuň, za částku Kč 50,-- za m2, tj. 8 300,-- a náklady na
vypracování GP, na sepsání smlouvy a vklad do KN
3. Kupní smlouvu s Adélou Kolářovou, Libunec 41, kterou Obec Libuň prodává pozemek
KN 33/1, ostatní plocha, o výměře 487 m2 v k. ú. Libunec za částku Kč 50,-- za m2, tj. za
Kč 24 350, -- a náklady spojené s provedením vkladu do katastru nemovitostí ( sepsání
kupní smlouvy, podání návrhu na vklad)
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové provizorium na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017 dle přílohy
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2021 dle přílohy
OZV č. 2/2017 o nočním klidu
Plán inventur 2017 dle přílohy

9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
12RRD03-0013, kterou se prodlužuje doba realizace projektu ( nový ÚP Libuň) do
31.12.2019
10. Vodné na rok 2018 ve výši Kč 27,-11. Stočné na rok 2018 ve výši Kč 2,50
12. Smlouvu o poskytování servisních služeb firmou Bio-Nexus s.r.o. dříve Cleerio s.r.o.
pro online Mapovou aplikaci Cleerio a Tabulkovou aplikaci Cleerio – kategorizace
obecních pozemků včetně aktualizace dat katastru nemovitostí, zálohování dat a
nastavení, monitorování serverů
13. Odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb s firmou Geo Data, s.r.o.,
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
14. Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/26457 s Českou poštou s.p.
Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, zastoupenou Ing. Liborem Černým, ředitelem
1

Pobočkové sítě Východní Čechy na zajišťování ujednaných služeb dle přílohy – vznik
provozovny Partner 507 15 Libuň
15. Darovací smlouvu mezi Základní školou, Libuň, 507 15 Libuň 33 a Sklopískem Střeleč,
a.s. na finanční dar ve výši Kč 30 000,-- na nákup moderních pomůcek určených k výuce

-

-

II.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření od 29.11 do 20.12.2017
Renata Kozáková
místostarostka
.

Helena Červová
starostka obce

.
vyvěšeno 21.12.2017

svěšeno 6.1.2018
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