Usnesení č. 28/2018 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 20.6.2018 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
.
1. Závěrečný účet za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradou
2. Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků nalezených při přezkumu hospodaření
3. Účetní závěrku obce Libuň za rok 2017
4. Řádnou účetní závěrku Základní školy Libuň k 31.12.2017 za rok 2017
5. v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů pro Základní školu, Libuň čerpání rezervního fondu
a) ve výši Kč 62.100,-- na pořízení vybavení nové učebny
b) ve výši Kč 30.000,-- ( vytvořeny z účelového daru Sklopísek Střeleč a.s.) na pořízení
vybavení nové učebny
c) ve výši Kč 192,-- na použití 19% úspory daně z příjmů právnických osob za rok 2016
6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. spočívající ve změně
Přílohy č. 6 – Dohodnuté časy s platností od 1.7.2018 s Českou poštou s.p.
7. přijetí střednědobého úvěru od Komerční banky a.s. ve výši Kč 20 190 740,--, zajištěného
krycí blankosměnkou, a to za účelem financování akce „ Předfinancování
a spolufinancování stavebních úprav a přístavby školy v Libuni „
8. Nájemní smlouvu s firmou Ekonomika AL s.r.o. na pronájem stavby č.p. 210 Penzion
Bílý dům a spoluužívání p.č. 434/17 oba v k. ú. Libuň za účelem dočasného zajištění
výuky žáků Základní školy v Libuni po dobu rekonstrukce školní budovy od 6.8.2018
do 30.6.2019 za nájemné v souhrnné výši Kč 2 470 000,-9. Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP ( bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
pro akci Stavební úpravy a přístavba školy čp. 33 v Libuni s ing. Jolanou Hostašovou
od 1.9.2018 do 31.5.2019 za částku Kč 49.500,-10. Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora pro akci Stavební úpravy
a přístavba školy čp. 33 v Libuni s firmou Servisinvest s.r.o. zastoupenou ing. Vladimírem
Šplíchalem, jednatelem, za částku Kč 170 000,-- bez DPH
11. Smlouvu na výkon autorského dozoru při realizaci stavby Stavební úpravy a přístavba
školy čp. 33 v Libuni s Ing.arch. Zbyňkem Kabelíkem za částku Kč 87.120,-- včetně DPH
12. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování
projektové dokumentace s názvem Splašková kanalizace a ČOV Libuň ve výši Kč 300
tisíc, přičemž celkové náklady na realizaci projektu činí Kč 470 690,-- a doba realizace
projektu se stanovuje do 31.7.2019
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13. Podání žádosti o vydání živnostenského listu na živnost volnou – zprostředkování
obchodu a služeb pro účely provozování On – line terminálu Sazky, popř. jiné činnosti
tohoto charakteru, vyplývající s provozováním pošty Partner
14. Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Konzulta Brno, a.s. pro účely zasílání
textových zpráv informujících o činnosti obce
15. Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. pro
účely zpracování osobních údajů při zajištění evidence likvidace komunálních odpadů
16. Smlouvu o poskytování hostingových služeb s firmou ALIS, spol. s r.o. spočívajících
v poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru a v zálohování na serveru zajištěném
dodavatelem při respektování opatření požadovaných zněním Nařízení Evropského
parlamentu č. 2016/679 – GDPR
17. Smlouvu o dodávce doplňku MONITOR GDPR k programovému vybavení CODEXIS
ONLINE a jeho aktualizací s firmou ATLAS consulting spol. s r. o. spočívající
v poskytnutí licence k užití a zpřístupnění doplňku MONITOR GDPR právního
informačního systému CODEXIS ONLINE za částku pořizovací ve výši Kč 7 tisíc a roční
aktualizaci ve výši Kč 5 000,-18. Servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS ONLINE s firmou ATLAS
consulting spol. s r.o. na poskytnutí dvou přístupů (licencí k užití) do internetové aplikace
právního informačního systému CODEXIS ONLINE včetně doplňku MONITOR Obecní
samospráva a po dobu účinnosti této smlouvy zajišťovat poradenské a servisní služby
za částku Kč 9 000,-- bez DPH ročně
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II.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících

III.
BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu starostky o realizacích investičních i neinvestičních akcí obce

Renata Kozáková
místostarostka
.
vyvěšeno 21.6.2018

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 7.7.2018
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