Usnesení č. 19/2017 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 31. května 2017 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
1. Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2017
2. Závěrečný účet za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradou
3. Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků nalezených při přezkumu hospodaření
4. Účetní závěrku obce Libuň za rok 2016
5. Řádnou účetní závěrku Základní školy Libuň k 31.12.2016 za rok 2016
6. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů hmotné
zainteresovanosti ve výši Kč 1 007,92
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2003935/VB8 Březka –
Jinolické rybníky kabelové vedení nn na pozemky p.č. 190/18, 192/2 oba lesní pozemek,
dále na p.č. 177/25, 192/20 oba trvalý travní porost a p.č. 180/7, 187/9, 192/4, 192/12,
192/13, 494/3, 552/6 – ostatní plocha v k. ú. Březka, na nichž došlo k umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy, tj. podzemní kabelové vedení nn
a 2 ks přípojkového pilíře SS100 dle GP č. 322,245-117/2016 s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou na základě plné moci firmou ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, Hořice
zastoupenou jednatelem firmy Jaroslavem Šafaříkem za jednorázovou náhradu ve výši Kč
4 000,-8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2003935/VB1 Březka –
Jinolické rybníky kabelové vedení nn na pozemek p.č. 357/1, ostatní plocha v k. ú.
Jinolice, na nichž došlo k umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, tj.
podzemní kabelové vedení nn dle GP č. 322,245-117/2016 s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou na základě plné moci firmou ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, Hořice
zastoupenou jednatelem firmy Jaroslavem Šafaříkem za jednorázovou náhradu ve výši Kč
1 000,-9. Darovací smlouvu se Soukromou střední školou podnikatelskou – ALTMAN s.r.o., Na
Tobolce 389, Jičín, zastoupenou ředitelkou Mgr. Renatou Motyčkovou na nákup jízdních
kol na dětské dopravní hřiště ve výši Kč 5 tisíc
10. Změnu kultury pozemku p.č. 52/13 v k. ú. Březka z kultury trvalý travní porost na ostatní
plocha, ostatní komunikace
11. Pachtovní smlouvu na pozemek 512/3, trvalý travní porost, o výměře 4384 m2 v k. ú.
Jivany s p. Michalem Hradcem, Semínova Lhota 24, Rovensko pod Troskami za účelem
chovu zvířat za nájemné ve výši Kč 500,-- ročně

-

II.
POVĚŘUJE
starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
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III.
DELEGUJE
ve smyslu § 84, odst. 2, písmena g) zákona 128/2000 Sb. o obcích starostku Helenu Červovou
jako zástupce obce Libuň ( v její nepřítomnosti místostarostku obce Renatu Kozákovou) na
23. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
konanou dne 7.6.2017 a pověřuje ji účastí a hlasováním na této valné hromadě

-

IV.
BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření od 19.4.2017 do 30.5.2017
zprávu o vývoji stavby vodovodu Kozlenec
zprávu o pokračování zadání ÚP Libuň
požadavek na přijetí zaměstnance a brigádníků

Renata Kozáková
místostarostka

vyvěšeno 1.6.2017

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 16.6.2017
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