Usnesení č. 9/2015
Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 18. listopadu 2015 v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.
SCHVALUJE
1. Rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy
2. Kupní smlouva s Jaroslavem Paţoutem, bytem Drštěkryje 15, 506 01 Samšina, kterou Obec
Libuň kupuje pozemky:
KN 177/1
742 m2, travní porost
KN 177/4
11 m2, lesní pozemek
KN 177/16 249 m2, lesní pozemek
KN 177/24 17 m2, travní porost
KN 177/25 116 m2, travní porost
KN 179/7
131 m2, lesní pozemek
KN 180/7
161 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN 180/8
55 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN 198/6
184 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
všechny v k. ú. Březka za částku Kč 50,-- za m2, tj. celkem 1 666 m2 za Kč 83 300,-s tím, ţe náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN hradí kupující
3. Pachtovní smlouvu s panem Ludvíkem Dubravským, Libuň 190 na pronájem 300 m2 pozemků
431/53 a 431/59, vodní plocha v k. ú. Libuň za celkovou částku Kč 50,-- za rok na dobu
neurčitou
4. Smlouvu o dílo na projektové práce prodlouţení vodovodního řadu Libuň – Svatý Petr spojené
s napojením tří nemovitostí a rozšíření vodojemu Svatý Petr firmou VODA.CZ
5. Přijetí střednědobého investičního úvěru od Komerční banky, a.s. dle předloţené nabídky aţ do
výše 4 900 000,-- (slovy čtyři miliony devět set tisíc korun českých) na refinancování půjček
od soukromých subjektů se splatností do 25.12.2020 s tím, ţe peněţité závazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny krycí blankosměnkou, tj. pouze budoucími
rozpočtovými příjmy obce Libuň
6. Plánovací smlouvu s Radkem Janoutem, Libuň 221, kterou se Obec Libuň zavazuje
vyprojektovat a zrealizovat výstavbu vodovodu Jivany
7. Zakoupení gastronádob pro Základní školu v Libuni dle předloţené cenové nabídky firmy
GASTROSERVIS – HOFMAN s.r.o., Lázně Bělohrad a poţadavků dodavatele školního
a závodního stravování ZŠ Jičín, Poděbradova 18 za částku Kč 41 852,-8. Ujednání o zajištění závodního stravování mezi Základní školou, Jičín, Poděbradova 18, IČO
750 19 485 zastoupenou ředitelkou školy, Mgr.Michaelou Štálovou – dodavatel a Základní
školou, Libuň, okres Jičín, zastoupenou ředitelkou školy, Mgr. Radoslavou Víchovou, kterým
se dodavatel zavazuje zajistit závodní stravování v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb.,
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o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
9. Ujednání o zajištění školního stravování mezi Základní školou, Jičín, Poděbradova 18, IČO 750
19 485 zastoupenou ředitelkou školy, Mgr.Michaelou Štálovou- dodavatel a Základní školou,
Libuň, okres Jičín, zastoupenou ředitelkou školy, Mgr. Radoslavou Víchovou, kterým se
dodavatel zavazuje zajistit školní stravování v souladu s vyhláškou . 107/2005 Sb.,
o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, výše věcné reţie Kč 11,-- za jedno
odebrané jídlo
10. Podání ţádosti o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2016 na
revitalizaci plochy u hřbitova a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na herní a cvičební prvky
na farskou zahradu
11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění zimní údrţby v sezoně 2015/2016 s firmou
ZEPOS RS s.r.o., Libuň 225
POVĚŘUJE

II.

a) Ve smyslu ustanovení §37, odst. 3, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích pana Jana Spanilého,
bytem Praha – Satalice výkonem odborného lesního hospodáře pro dohled nad lesy v obecním
vlastnictví od 1.11.2015; licence vydána Městským úřadem Semily dne 13.6.2002 pod zn. ŢP
1335/02-Les R-191
b) starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených a realizací bodů
z tohoto usnesení vyplývajících
c) starostku Helenu Červovou sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace

III.
-

BERE NA VĚDOMÍ

Vyúčtování projektu „Cyklobusy v Českém ráji“
Oznámení Československé obchodní banky, a.s. o nepředloţení nabídky z důvodu nesplnění
parametru objemu poţadovaného úvěru
IV.

ZAMÍTÁ

ţádost Povodí Labe, státní podnik o prodej pozemků v zátopě vodního díla Libuň, tj. 431/1, 431/47,
431/51a 431/53 druhu vodní plocha v k. ú. Libuň

Renata Kozáková
místostarostka

vyvěšeno 19.11.2015

Helena Červová
starostka obce
svěšeno 5.12.2015
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