Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 23. září 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
1. Rozpočtové opatření č. 3/2015 a 4/2015
2. Výpověď smlouvy na dodávku elektrické energie a plynu s Europe Easy
Energy a.s. a uzavření smlouvy na odběr elektrické energie a plynu s ČEZ
Distribuce a.s. z důvodu nabídky výhodnější ceny
3. Okamţité odstoupení od smlouvy o poskytování sluţeb odborného lesního
hospodáře a od smlouvy o správě lesních pozemků s firmou ARBOPlan s.r.o.
z důvodu porušování těchto smluv
4. Ukončení smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů na obědy pro ţáky ZŠ
Libuň s Mateřskou školou Kněţnice
5. Uzavření smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů na obědy pro ţáky ZŠ
se III. Základní školou v Jičíně
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti
a smlouvu o právu stavby číslo: EP-12-2002634/VB/1, akce „Libuň, p.č.
105/2, SŢDC, přeloţka PB“ s ČEZ Distribuce a.s. zastoupené na základě plné
moci firmou RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, Lomnice nad
Popelkou na umístění zařízení distribuční soustavy vrchního vedení nn 1kV na
pozemcích 68/8, 873 a 931 v k. ú. Libuň
7. Veřejnoprávní smlouvu s Městem Jičínem, které se zavazuje zajistit
prostřednictví zřízené městské policie výkon odchytu toulavých psů a koček,
popř. jiných zvířat a jejich transport do příslušného útulku (záchytné stanice
Jičín) za paušální poplatek dle ceníku a reálné náklady spojené s plněním
úkolů
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IV-12-2010392/VB/1
„Libuň, Jivany, 3RD, p.č. 486/1,7 – kabel nn“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou firmou MATEX HK s.r.o. na základě plné moci za účelem
umístění součásti distribuční soustavy na nemovitosti p.č. 791/1 v k. ú. Jivany
vymezeném v geometrickém plánu č. 133-9/2014 ze dne 3.2.2015 za
jednorázovou náhradu Kč 2 600,-9. Smlouvu pachtovní s Pavlem Vejnarem ml., Kněţnice 70, IČO 648 13 002,
Pavlem Vejnarem st., Kněţnice 70, IČO 47478756 a Jitkou Vejnarovou,
Kněţnice 70, IČO 47478748 na pozemky p.č. 690/2, o výměře 802 m2, orná
půda, 718/1, o výměře 339 m2, orná půda a p.č. 1009, o výměře 362 m2,
ostatní plocha vše v k. ú. Libuň na dobu 5 let za částku Kč 436,-- ročně, coţ
jsou 3% z průměrné ceny 1 hektaru zemědělské půdy
10. Smlouvu o bezúplatném převodu 1/9 pozemku p.č. 276/1, ostatní plocha,
o výměře 4 395 m2 v k. ú. Libuň s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových
11. Dohodu o zaplacení úhrady za uţívání nemovité věci č. 118N15/65 se Státním
pozemkovým úřadem za uţívání pozemku st. 194, o výměře 72 m2, zastavěná
plocha v k. ú. Libuň, na kterém je umístěna stavba kiosku u rybníka a to za
období od 2.3.1995 do 30.9.2015 za částku Kč 2 961,-1

12. Nájemní smlouvu č. 118N15/65 s ČR – Státním pozemkovým úřadem na
pronájem pozemku st. 194, o výměře 72 m2, zastavěná plocha v k. ú. Libuň –
stavební plocha pod kioskem u rybníka za částku Kč 500,-- ročně na dobu
neurčitou
13. Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu „napojení novostavby RD, Libuň
na p.č. 15/15 a 975 v k. ú. Libuň na veřejný vodovod a kanalizaci a zřízení
sjezdu přes pozemek 47/3 v k. ú. Libuň se stavebníky Stanislavem Bartůňkem,
bytem Libuň 171 a Barborou Menšíkovou, Benešov u Semil 68
14. Zadání Územního plánu Libuň zpracované firmou REGIO, projektový ateliér
s.r.o. ve smyslu jeho upraveného návrhu
15. Sídlo zapsaných spolků (dříve občanských sdruţení dle občanského zákoníku)
TJ Sokol Libuň a SDH Jivany na adrese Libuň 27 ( sídlo Obecního úřadu
v Libuni)
II.

-

-

POVĚŘUJE

starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a realizací bodů
z tohoto usnesení vyplývajících
III.
BERE NA VĚDOMÍ
podání informací o realizaci napojení části obce Libuň – Šidloby na veřejný vodovod
zprávu o záměru upravit pozemek bývalé deponie u hřbitova a úpravu návsi v Libunci
oznámení termínů vysílání Cyklotoulek Sobotka – Libuň
upozornění a výzvu ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v ochranném porostu nadzemního vedení
oznámení o konání sběru nebezpečných odpadů dne 24.10.2015
Zprávu o projednání a Vyhodnocení projednání návrhu zadání

Renata Kozáková
místostarostka
vyvěšeno 24.9.2015

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 10.10.2015

2

