Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 25. března 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Navržený rozpočet na rok 2015 se všemi investičními i neinvestičními akcemi, uveřejněný
dle závazných ukazatelů – paragrafů ve výši Kč 13 928 510,-- jako schodkový (byl
zapojen přebytek z roku 2014)
2. Poskytnutí příspěvků a dotací a uzavření smluv s těmito subjekty:
a) SDH Libuň – na činnost ve výši Kč 40 000,-b) TJ Sokol Libuň- na činnost ve výši Kč 30 000,-c) Obecně prospěšná společnost Spokojený domov ve výši Kč 20 000,-d) Myslivecké sdružení Lověna Libuň na činnost ve výši Kč 20 000,-e) Paměť Českého ráje, z.s. na činnost ve výši Kč 1 500,-3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Libuň s tím, že z důvodu naléhavého obecného zájmu dle § 12,
odst. 2) zákona 128/2000 Sb., o obcích nabývá účinnosti 1.4.2015
4. Smlouvu o právu provedení stavby „Rekonstrukce koleje v km 10,768 – 12,300 trati
Turnov – Hradec Králové“ se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
zastoupenou Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ na pozemcích
p.č. 890/1, 15/14, 892/4, 892/9, 892/5, 873, 931, 932 a 933 v k. ú. Libuň v majetku Obce
Libuň
5. Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejím provozu s panem Petrem Zaplatílkem,
Křižíkova 1279, 506 01 Jičín na akci „Novostavba RD v k. ú. Libuň na parcelách
p.č. 81/21 a p.č. 81/33“ týkající se stavby kanalizační přípojky umístěné do pozemku
892/4 v k. ú. Libuň, tj. místní komunikace ve vlastnictví Obce Libuň
6. Doplnění Usnesení ustavujícího zasedání ZO Libuň ze dne 3.11.2014 čl. IV. , bod 7 a to
takto: schválené odměny zastupitelům se přiznávají od 3.11.2014
7. Směrnici č. 1/2015 o veřejných zakázkách
8. Záměr pronajmout / propachtovat zemědělské pozemky p.č. KN 492/1, 152/35 a 202 v k.
ú. Březka, pozemky KN 172/5, 141/7 v k. ú. Libunec a pozemky KN 288/2, 288/8 a
418/37 v k. ú. Libuň
II.

POVĚŘUJE

a) starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a
realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
a) Zprávu o stavu veřejného pořádku v roce 2014 poskytnutou Policií ČR obvodní oddělení
Sobotka
b) Informaci občanům o stavu pitné vody ve veřejném vodovodu z důvodu havárie na
vodním zdroji LJ – 1
1

IV.
DELEGUJE
ve smyslu § 84, odst. 2, písmena g) zákona 128/2000 Sb. o obcích starostku Helenu
Červovou jako zástupce obce Libuň na 21. řádnou valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konanou dne 10.6.2015 a pověřuje ji
účastí a hlasováním na této valné hromadě

Renata Kozáková
místostarostka

Helena Červová
starostka obce

vyvěšeno 26.3.2015

svěšeno 11.4.2015

2

