Usnesení č. 29/2018 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 1. 8. 2018 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň

I.
SCHVALUJE
.
1. Smlouvu o dílo na akci Stavební úpravy a přístavba školy čp. 33 v Libuni s firmou
GATLIN s.r.o., Štefánikova 458, Zlín za částku Kč 15 426 402,72 bez DPH
2. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 4.12.2008 na pronájem pozemku 49/1 v k. ú.
Březka, kterým se mění osoba nájemce z důvodu úmrtí
3. Kupní smlouvu na prodej nepotřebného majetku obce Libuň a to:
a) na prodej vozíku k MF 70 se závěsem za částku Kč 1 000,-b) na prodej osobního automobilu Škoda Felicia SPZ 5H4 8003 za částku Kč 7 000,-4. Smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o, Brno, Štýřice zastoupenou jejím
jednatelem na zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci a další práce
spojené s projektem Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
v obci Libuň v celkové výši Kč 70 000,-- bez DPH
5. Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře na základě licence pro celé
území ČR
6. Záměr podat žádost o dotaci na Street workoutovou sestavu a dětské herní prvky v říjnové
dotační výzvě z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
7. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721018453 s Kooperativa pojišťovnou, a.sl Vienna
Insurance Group, kterým se rozšiřuje pojištění majetku Obce Libuň o zařízení a hotovost
související se zřízením pošty Parner Libuň
8. Smlouvu o obstarávání služeb s firmou SAZKA a.s., Praha 9, K Žižkovu 851 zastoupenou
zástupcem dle plné moci na zřízení on-line terminálu Sazka umístěného na poště Partner,
Libuň 27
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014870/VB/02 s ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou firmou RYDVAL-ELEKTRO, s.r.o., Lomnice nad Popelkou
na umístění podzemního kabelového vedení NN, skříně NN na pozemku p.č. 485, ostatní
plocha v k. ú. Březka za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1 000,-10. Smlouvu o poskytování odborných služeb spojených s revitalizací zeleně na pozemcích
p.č. 859, 410/1, 410/3 a 279/1 v k. ú. Libuň s firmou AXIOM engineering s.r.o, Pardubice
na poskytnutí odborných služeb při získání dotace z OP ŽP z Fondů EU vyhlašovaným
Ministerstvem životního prostředí ČR za částku Kč 79 000,-- bez DPH

-

II.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících

III.
BERE NA VĚDOMÍ
1. Podanou výpověď z funkce odborného lesního hospodáře
1

2. Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25.7.2018 o vyhlášení
počátku období mimořádných klimatických podmínek pro celé území Královéhradeckého
kŕaje.

Renata Kozáková
místostarostka
.
vyvěšeno 6.8.2018

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 22.8.2018

2

