Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 22. dubna 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5 000,-- na pořízení babyboxu
v Oblastní nemocnici v Jičíně s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM
zastoupeným předsedou Ludvíkem Hessem
3. Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků k zajištění provozu, propagace
a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2015
ve výši Kč 6 000,-- s Mikroregionem Český ráj, se sídlem Vyskeř 88 zastoupeným
předsedkyní Vlastou Špačkovou
4. Smlouvu o užívání elektrického kabelu, napojení na kanalizační řad od ČOV a odvodu
rekreačního poplatku s firmou Eden Jinolice, s.r.o., Březka 152 zastoupenou jednatelem
společnosti Vítězslavem Lustigem
5. Smlouvu o dílo k provedení díla Vodovod Kozlenec s firmou STAVOKA Kosice a.s., Kosice
130, zastoupenou místopředsedou představenstva ing. Petrem Izakovičem za částku vzešlou
z výběrového řízení ve výši Kč 5 709 524,-6. Výstavbu tréninkového hřiště v Libuni – plochy umělého povrchu na kurtech, firmou J.I.H. –
sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10 za cenu vzešlou z podané cenové nabídky
ve výši Kč 246 731,7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích parc. č. 873 o předpokládané výměře 66 m2, parc. č. 892/4 o předpokládané výměře
90 m2, parc. č. 932 o předpokládané výměře 117 m2, parc. č. 890/1 o předpokládané výměře 76
m2, parc. č. 15/14 o předpokládané výměře 2 m2, parc. č. 933 o předpokládané výměře 10 m2,
parc. č. 934/1 o předpokládané výměře 10 m2, parc. č. 760/1 o předpokládané výměře 51 m2 v
k. ú. Libuň (683523), parc. č. 611/12 o předpokládané výměře 51 m2, v k. ú. Jivany (661252)
s budoucí oprávněnou osobou Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem
Praha 1, dlážděná 1003/7 zastoupenou Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační
jednotky Stavební správa východ
8. Změnu formy vypořádání pozemků s firmou Sklopísek Střeleč a.s. a to tak, že směna pozemků
je nahrazena kupní smlouvou:
a) Obec Libuň kupuje p.č. 963/11 o výměře 410 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace –
chodník u hřbitova a p.č. 963/12 o výměře 737 m2, ostatní plocha, jiná plocha – mezi
hřbitovem a chodníkem obě v k. ú. Libuň, které vznikly oddělením z p.č. 963/4 o výměře
4038 m2 geometrickým plánem č. 478-146/2013 zapsané pro k. ú. a obec Libuň na LV 419
ve vlastnictví firmy Sklopísek Střeleč a.s za Kč 50,-- za m2, tj. za Kč 57 350,-b) Obec Libuň prodává pozemek p.č. 960/1 o výměře 146 m2 v tělese vlečky za Kč 50,-- za
m2, tj. za 7 300,-9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“ ze dne 16.12.2013
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II.

-

POVĚŘUJE

starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a realizací bodů
z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
a) Informaci občanům o stavu pitné vody ve veřejném vodovodu z důvodu havárie na
vodním zdroji LJ – 1
b) Upozornění na sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
c) Ukončení projednávání jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Libuň

-

IV.
ZAMÍTÁ
nabídku nemovitosti ke koupi – využití předkupního práva na stavby – budovy bez
čp postavené na pozemcích st. 246/1, st. 246/2, st. 249/1, st. 249/2, st. 249/3, st.
249/4 v k. ú. Březka předloženou vlastníkem objektů firmou R spol. s r. o., Na
Třebešíně 3158/11 zastoupenou jednatelem Zdeňkem Říčařem

V.
REVOKUJE
bod 11 a) usnesení 2/2014 ze dne 24.11.2014 o směně pozemků v majetku Obce
Libuň a Sklopísku Střeleč a.s.

Renata Kozáková
místostarostka
vyvěšeno 23.4.2015

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 9.5.2015
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