Usnesení č. 25/2018 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 28. března 2018 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Navržený rozpočet na rok 2018 se všemi investičními i neinvestičními akcemi, uveřejněný dle
závazných ukazatelů – paragrafů ve výši Kč 14.245.350,-- jako schodkový (byl zapojen přebytek
z roku 2017)
2. Poskytnutí příspěvků a dotací a uzavření smluv s těmito subjekty:
a) SDH Libuň – na činnost ve výši Kč 40 000,-b) TJ SOKOL LIBUŇ z.s.- na činnost ve výši Kč 40 000,-c) Myslivecký spolek Lověna Libuň na činnost ve výši Kč 20 000,-d) Motorsport Libuň z.s. na činnost ve výši Kč 20 000,-e) Obecně prospěšná společnost Spokojený domov ve výši Kč 20 000,-f) Mikroregion Český ráj na provoz letních turistických autobusů ve výši Kč 8 000,-g) Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve výši Kč 15 000,-h) Obec Dětenice na realizaci projektu s názvem Provoz letního vlaku v roce 2018
ve výši Kč 4 000,-i) Paměť Českého ráje, z.s. na činnost ve výši Kč 1 500,--

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., kterým se Smlouva
doplňuje v čl. 2, bod 2.5., odstavec 1. o povinnost Zástupce řídit se při výkonu činnosti
GDPR ( Nařízení EU o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018)
4. Záměr v souladu s poskytnutím dotace na akci: „Stavební úpravy a přístavba Základní
školy v obci Libuň“, kterým je:
- vypsání výběrového řízení na dodávku stavebních prací, zeleně a interiérů školy
- přijetí úvěru na předfinancování této akce v objemu cca 20 milionů korun od
Komerční banky a.s.
- zajištění náhradních prostor pro výuku dětí po dobu školního roku 2018/2019
5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod na vypracování projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace a
ČOV Libuň“
6. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace k vydání územníího rozhodnutí
na akci „Splašková kanalizace a ČOV Libuň“ s firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,
Hradec Králové ve výši Kč 470 690,-- včetně DPH
7. Smlouvu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu s Krajským ředitelstvím
policie hlavního města Prahy, kterou se bezúplatně převádí automobil Škoda Fabia, rok
výroby 2001, modrozelená SPZ 1A1 93 65 do vlastnictví obce Libuň
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II.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
seznámení veřejnosti s přerušením dodávky elektřiny v obci ve dnech 4. a 9. 4.2018
zprávu starostky o personálních změnách – zaměstnancích Obce Libuň
zprávu o kulturních akcích plánovaných v letošním roce

IV.
DELEGUJE
ve smyslu § 84, odst. 2, písmena f) zákona 128/2000 Sb. o obcích starostku Helenu Červovou
jako zástupce obce Libuň ( v její nepřítomnosti místostarostku obce Renatu Kozákovou) na
25. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
konanou dne 21.6.2018 a pověřuje ji účastí a hlasováním na této valné hromadě

Renata Kozáková
místostarostka
.
.
vyvěšeno 29.3.2018

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 14.4..2018
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