Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 25. února 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
1. Rozpočtové opatření č. 9/2014 dle přílohy
2. Pronájem - smlouvu pachtovní na pozemek p.č. KN 84/1, travní porost o výměře
4343 m2 v k. ú. Libunec za částku Kč 300,-- ročně s panem Zdeňkem Pírko,
Libunec 12, 506 01 Jičín
3. Prodej pozemků p.č. KN 595/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 125
m2 a KN 15/3, zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Jivany a to ½ paní Aleně Hlavové,
Libuň 44 a ½ paní Aleně Vojtíškové, Újezd pod Troskami 67 za částku Kč 50,-- za
m2, tj. 8 250,--, vklad do KN ve výši Kč 1 000,-- a částku za vypracování kupní
smlouvy
4. Nákup pozemku KN 891/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2
od pana Jana Svobody, Libuň 172, 507 15 Libuň za částku Kč 50,--, tj. za Kč
3 500,-5. Bezúplatný převod vyřazeného úseku silnice č. III/28114, který začíná na hranici
k. ú. Libunec a obci Libuň a končí v km 1,261 tj. po začátek zastavěného území
Obce Libunec v jejím km 1,261 v celkové délce 731 m na pozemku p.č. 498/1 o
výměře 7 524 m2 v k. ú. Libunec od Královéhradeckého kraje s tím, že si dárce
vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.
Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu
dárce
6. Prodej pozemků st. 330 o výměře 687 m2 a st. 334 o výměře 499 m2, oba v druhu
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú Libuň kupujícímu Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí jako
majetkoprávní vypořádání stavby „Vodní dílo Libuň - hráz“ za dohodnutou kupní
cenu Kč 135 460,-- a náklady spojené s vkladem do KN a sepsání smlouvy
7. Rozšíření Plánu péče o vzrostlou veřejnou zeleň firmou ARBOPlan s.r.o.
8. Zpracování digitální pasportizace hrobových míst a zpracování dat pro webovou
aplikaci hřbitova v Libuni firmou Pavel Vašíček, Trojmezní 455/5, Praha 9
9. Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, se
sídlem Denisova 400, Jičín zastoupenou ředitelkou Mgr. Janou Benešovou ve výši
Kč 15 200, což činí Kč 20,-- na obyvatele
10. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci akce
„ Vodovod Jivany – Kozlenec“
11. Umístění sídla pro Místní akční skupinu Brána do Českého ráje, z.s. se sídlem
Libuň 27, 507 15 Libuň na dobu neurčitou
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2003935/VB/1 Březka – Jinolické
rybníky – knn na nemovitosti v majetku obce Libuň a to p.č. 357/1 v k. ú. Jinolice
s budoucím stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou
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EOLPROM CZ s.r.o. Hálkova 875 na umístění zařízení distribuční soustavy
zemního kabelového vedení nn 1kV
13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. Březka – Jinolické rybníky – knn IE-122003935/6 na pozemcích v majetku obce Libuň a to p.č. 187/9, 190/8, 192/2,
192/4, 192/12, 192/13, 192/20, 192/22, 494/3, 552/6 v k. ú. Březka s budoucí
stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou ELPROM CZ s.r.o.
Hořice, Hálkova 875 na stavbu zařízení distribuční soustavy zemního kabelového
vedení nn 1kV a dvou přípojkových smyčkových pilířů
II.

POVĚŘUJE

a) starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a
realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
a) Zprávu o hospodaření od 1.1.2015 do 24.2.2015
b) Oznámení o vystavení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Libuň dle
přílohy

Renata Kozáková
místostarostka

Helena Červová
starostka obce

vyvěšeno 26.2.2015

svěšeno 13.3.2015
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