Usnesení č. 10/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 16. prosince 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2015 dle přílohy
2. Rozpočtové provizorium na rok 2016
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje zastuzeným náměstkem hejtmana Otakarem Rumlem,
kterým se prodlužuje doba realizace Územního plánu obce Libuň a tím podání vyúčtování
dotace na zhotovení tohoto ÚP do 31.12.2017
4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu majetku č.j. UZSVM/HJC/960/2014-HJCM ze dne 5.3.2014,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2014, Dodatku č. 2 ze dne 22.1.2015 a Dodatku č. 3 ze dne
26.6.2015, kterým se sjednává nájem pozemkové parcely č. 238/5, o výměře 126 m2, ostatní
plocha na dobu od 1.1.2014 do 30.6.2016 s pronajímatelem ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
5. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/HJC/2192/2012-HJCM ze dne
29.5.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2012, ve znění Dodatku č.2 ze dne 4.6.2013, ve
znění Dodatku č. 3 ze dne 12. 3.2014, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 2.5.2014, ve znění
Dodatku č. 5 ze dne 27.1.2015 a ve znění Dodatku č. 6 ze dne 26.6.2015, kterým se nájem na
pozemky sjednává od 1.7.2012 do 30.6.2016 s pronajímatelem ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
6. Dodatek č. 14 k Nájemní smlouvě o provozování veřejného tábořiště u Jinolických rybníků ze
dne 28.12.2005, kterým se pronajímají pozemky ve vlastnictví státu do 30.6.2016 a pozemky
a budovy v majetku obce Libuň do 31.12.2016 s nájemcem Tomášem Hůlou, Argonská 474,
Jičín
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. ES06402
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupeným
hejtmanem Bc. Lubomírem Francem, kterou obec Libuň přijímá finanční podporu formou
dotace na realizaci stavby Vodovod Jivany – Kozlenec ve výši Kč 3 000 000,-- ( slovy tři
miliony korun českých)
8. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů s obcí Kněžnice, Kněžnice 123, IČO 00271683 zastoupenou starostou Radkem
Mazánkem, kterou se zavazuje Obec Libuň jako vlastník zdroje vody dodávat Obci Kněžnice
pitnou vodu a Obec Kněžnice se zavazuje za tuto službu platit
9. Vodné na rok 2016 na základě nákladů a výpočtu ceny dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve výši
Kč 26,-- včetně DPH
10. Stočné na rok 2016 ve výši Kč 2,10 včetně DPH, které nebude vybíráno od občanů, ale
náklady hradí Obec Libuň
11. Plán inventur na rok 2015 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího
předpisu č. 270/2010
12. Darovací smlouvu s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, Jičín, IČO 00370967
zastoupenou ředitelkou Mgr. Janou Benešovou na finanční dar ve výši Kč 15 000,-- na nákup
knih do výměnného fondu
13. Rozpočtový výhled obce Libuň na roky 2017 a 2018 dle přílohy
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POVĚŘUJE

II.

-

starostku obce podepsáním smluv
z tohoto usnesení vyplývajících

III.
-

usnesením

schválených

a

realizací bodů

BERE NA VĚDOMÍ

žádost o příspěvek z rozpočtu obce Libuň na rok 2016 Okrašlovacím spolkem železničním
Lomnice nad Popelkou s tím, že částka bude stanovena při přípravě rozpočtu na rok 2016
zprávu starostky o probíhající rekonstrukci železniční trati a zabezpečovacího zařízení na
přejezdech a opatřeních k této rekonstrukci
IV.

-

tímto

ZAMÍTÁ

žádost firmy ZEPOS RS s.r.o. o možnost inzerce placené reklamy pomocí reklamních
tabulí na stožárech veřejného osvětlení podél silnice I/35 na území obce Libuň
s odůvodněním, že zastupitelstvu obce se tento způsob reklamy nejeví na venkov jako
vhodný a na umístění reklamy je pamatováno v OZV o místních poplatcích 1/2004 ve znění
OZV 4/2004

Renata Kozáková
místostarostka

vyvěšeno 17.12.2015

Helena Červová
starostka obce

svěšeno 2.1.2016
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