Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 24. června 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
-

na základě zákona o obcích a volebního zákona doplňuje na uvolněné místo
odstupujícího zastupitele Ludvíka Dubravského, 1. náhradníka z kandidátní listiny
Sdružení zájmových organizací Libuň paní Lucii Vránovou, která se převzetím osvědčení
o nastoupení do funkce a složením slibu ujímá funkce zastupitele obce od 5.5.2015

I.
SCHVALUJE
1. Do funkce předsedy kontrolního výboru paní Lucii Vránovou
2. Dle § 94 odst. 2, písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedovi kontrolního
výboru měsíční odměnu ve výši Kč 1 300,-- v hrubé mzdě k 5.5.2015
3. Rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy

4. Závěrečný účet za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradami
5. Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků nalezených při přezkumu hospodaření
6. Účetní závěrku obce Libuň za rok 2014
7. Řádnou účetní závěrku Základní školy Libuň k 31.12.2014 za rok 2014
8. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů hmotné
zainteresovanosti ve výši Kč 39 435,67
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na
pozemcích p.č. 774/12 a 774/13 v k. ú. Jivany se slečnou Eliškou Pavlíkovou( jako
oprávněnou), bytem Libuň 215 za účelem uložení inženýrské sítě – kanalizačního
potrubí na odvedení odpadních vod z ČOV napojené na plánovanou novostavbu
rodinného domu na pozemku p.č. 77/1 v k. ú. Jivany bezúplatně
10. Smlouvu kupní se slečnou Eliškou Pavlíkovou, bytem Libuň 215 na odkoupení
pozemku p.č. 661/2 o výměře 1 453 m2, ovocný sad v k. ú. Jivany za částku Kč 50,-za m2, tj. Kč 72 650,-- a náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí
11. Smlouvu kupní s panem Jaroslavem Drahoňovským, trvale bytem K Babylonu 1304,
Lomnice nad Popelkou na pozemek p.č. 902, ostatní plocha, o výměře 39 m2 v k. ú.
Libuň, část Šidloby za částku Kč 50,-- za m2, tj. Kč 1950,-- a náklady spojené
s vkladem do Katastru nemovitostí
12. Smlouvu o výpůjčce se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. na zapůjčení Flipchartu
Nobo, který bude sloužit pro pořádání seminářů v rámci projektu „Učíme se pro život“
a to bezplatně
13. Smlouvu darovací se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. na Flipchart Nobo v hodnotě
Kč 1 734,99
14. Pořízení Návrhu ozelenění spojovací polní cesty Libuň – Obícka s obcí Kněžnice
firmou ARBOPlan s.r.o. v částce Kč 11 266,-15. Nájemné za užívání tenisového kurtu ve výši Kč 50,-- za hodinu a osobu a za užívání kurtu na
plážový volejbal ve výši také Kč 50,-- za hodinu

16. Dodatek nájemní smlouvy č. 6106 s nájemcem AGRO Chomutice zastoupeným ing.
Vladimírem Tichým, kterým se upřesňují pronajaté pozemky a to takto:
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Katastrální území
Číslo parcely
Kultura
Březka
152/35
Orná půda
Březka
202
Orná půda
Březka
492/1
Orná půda
Libuň
285/2
Orná půda
Libuň
285/4
Orná půda
Libuň
285/12
Orná půda
Libuň
288/2
Orná půda
Libuň
288/8
Orná půda
Libuň
350/1
Orná půda
Libuň
350/3
Orná půda
Libuň
350/6
Orná půda
Libuň
350/16
Orná půda
Libuň
350/21
Orná půda
Libuň
350/33
Orná půda
Libuň
418/9
Orná půda
Libuň
418/23
Orná půda
Libuň
418/24
Orná půda
Libuň
418/37
Orná půda
Libunec
141/7
Orná půda
Libunec
172/5
Orná půda
za nájemné ve výši Kč 19 292, přičemž daň činí Kč 4 834,--

Výměra v ha
0,0064
0,0117
0,1921
0,6636
0,2678
0,3522
0,1076
0,0389
0,4967
0,0022
0,0047
0,2344
0,6718
0,7777
0,4392
2,1841
0,0221
0,1320
0,0310
0,0968

17. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 68 N 05/65 s CR – Státním pozemkovým úřadem
zastoupeným ing. Petrem Lázňovským , ředitelem Krajského pozemkového úřadu, na změnu
výše ročního nájemného za pronájem pozemků 431/3, 431/60, 431/61, 431/62 a 431/63 vše v k.
ú. Libuň ( rybník) na výši 1 469,-- ročně
18. Záměr refinancovat půjčky obce od soukromých subjektů a to přijetím úvěru od banky, která
vzejde z poptávkového řízení
19. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu majetku č.j. UZSVM/HJC/960/2014-HJCM ze dne 5.3.2014,
ve znění Dodatku č. 1 č.j. UZSVM/HJC/2314-HJCM ze dne 29.4.2014 a Dodatku č. 2 č.j.
UZSVM/HJC/6727/2014-HJCM ze dne 22.1.2015, kterým ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových zastoupený ředitelkou Územního pracoviště Hradec Králové ing. Hanou
Seidlovou se sjednává pronájem pozemku p.č. 238/5 v k. ú. Březka do 31.12.2015
20. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/HJC/2192/2012-HJCM ze dne
29.5.2012, ve znění Dodatku č. 1 až č. 5, kterým ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových zastoupený ředitelkou Územního pracoviště Hradec Králové ing. Hanou
Seidlovou sjednává nájemné za pozemky v k. ú. Březka do 31.12.2015 a splatnost nájemného
do 30.9.2015
21. Zapojení Základní školy v Libuni do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP
Jičín a s nositelem projektu MAS Otevřené zahrady Jičínska z.s.
22. Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s bio odpady s panem Miroslavem Jebavým,
zemní práce, Hrdoňovice 77, Újezd pod Troskami na odvoz bio odpadu a jeho likvidaci
v celkové částce Kč 95 000,-- ročně včetně DPH
23. Výstavbu plochy umělého povrchu na dětském hřišti za ZŠ v Libuni firmou J.I.H. – sportovní
stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10 za cenu ve výši Kč 27 225,24. Propagaci obce v pořadu Cyklotoulky vysílaného ČT 2 společně s městem Sobotka za
příspěvek Kč 16 638,-- včetně DPH
25. Záměr zadat vypracování geometrického plánu na majetkové vypořádání pozemku p.č. 963/1
v k. ú. Libuň a odkoupit část chodníku a pozemek pod autobusovou čekárnou u hřbitova
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26. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-2013124/VB/1 Libunec, p.č. 292, Hasanová, rozšíření Knn
s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou ing. Ervínem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s. na
pozemek p.č. 498/2 v k. ú. Libunec na stavbu zařízení distribuční soustavy kabelové přípojky
NN
27. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu stavby číslo: IV-12-2012805/VB/1, akce „Jivany, p.č. 709_15 Švejda, přípojka knn“
uzavřená s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o.,
Lomnice nad Popelkou zastoupenou panem Zdeňkem Rydvalem, jednatelem společnosti,
týkající se pozemků p.č. 792/1, 457/3, 791/1 a 791/5 v k. ú. Jivany na stavbu zařízení
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN
28. Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2012164/VB/04 Jivany, p.č. 475/3, Roubíček,
rozšíření knn s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené SIGNALBAU a.s. zastoupené RYDVAL –
ELEKTRO s.r.o. zastoupené jednatelem společnosti Zdeňkem Rydvalem týkající se pozemku
p.č. 791/1 v k. ú. Jivany na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
29. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace zastoupenou Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem
organizační jednotky Stavební správa východ na základě pověření, týkající se pozemků p.č.
873, 892/4, 932, 890/1, 15/14, 933, 934/1, 760/1 v k. ú. Libuň a p.č. 611/12 v k. ú. Jivany na
uložení kabelového vedení nízkého napětí pro napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení
a instalaci technologických zařízení přejezdových zabezpečovacích zařízení
30. Finanční příspěvek pro imobilní dítě Dominika Ševců na speciální polohovací stavěcí stůl
Supine Stander 3 ve výši Kč 11 000,-31. Finanční příspěvek na provoz historických vlaků na nepojízdné trati Dolní Bousov – Kopidlno
na rok 2015 ve výši Kč 4 000,-II.

-

POVĚŘUJE

starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a realizací bodů
z tohoto usnesení vyplývajících
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

III.
BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o odběru elektroodpadu – SDH Libuň
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv týkajících se ukončení
Jednoduché pozemkové úpravy Libuň - Kněžnice
Statistiku Sběrného dvora v Sobotce
Oznámení o přijetí pracovníka na obecně prospěšné práce na letní sezónu
Stížnost ZŠ, obce i rodičů na kvalitu stravování v MŠ Kněžnice
Výzvu Správy CHKO Český ráj k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a
krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému
ekologické stability
Rozhodnutí vydané Správou CHKO Český ráj, kterým agentura vydává výjimku a
souhlasí se záměrem kácet dožívající porost topolů kanadských a olší lepkavých
rostoucích v přírodní památce Libunecké rašeliniště v době vegetačního klidu, tj. od 1.11.
do 31.3. s platností do 31.12.2018
Rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
který rozhodl, že nevyhovuje nesouhlasu Jaroslava Buška s neprovedením opravy chyby
v údajích katastru nemovitostí týkající se obnovy katastrálního operátu novým mapováním
k. ú. Březka
Informaci občanům o stavu budování nového vrtu LJ – 2 v Jivanech
Výroční zprávu Vodohospodářské obchodní společnosti za rok 2014
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Renata Kozáková
místostarostka
vyvěšeno 25.6.2015

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 11.7. 2015
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