Usnesení č. 12/2016 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 20. dubna 2016 od 17 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Navržený rozpočet na rok 2016 se všemi investičními i neinvestičními akcemi, uveřejněný dle
závazných ukazatelů – paragrafů ve výši Kč 14 854 600,-- jako schodkový (byl zapojen přebytek
z roku 2015)
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 z.s.- na činnost ve výši Kč 30 000,-c) Obecně prospěšná společnost Spokojený domov ve výši Kč 20 000,-d) Myslivecký spolek Lověna Libuň na činnost ve výši Kč 20 000,-e) Paměť Českého ráje, z.s. na činnost ve výši Kč 1 500,-f) Obec Dětenice na realizaci projektu s názvem Provoz letního vlaku v roce 2016
ve výši Kč 4 000,-g) Okrašlovací spolek železniční Lomnice nad Popelkou na financování akcí ke 110. výročí
zahájení provozu na trati mezi Sobotkou a Lomnicí nad Popelkou ve výši Kč 3 000,-h) Mikroregion Český ráj na provoz letních turistických autobusů ve výši Kč 6 000,-3. Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2013124/VB/01 Libunec, p.č. 292, Hasanová,
rozšíření Knn na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.
498/2 v k. ú. Libunec mezi povinnou Obcí Libuň a oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
firmou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1 000,-4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti a smlouvu o právu
stavby číslo IV-12-2014020/VB/5, akce „Jivany, p.č.. 486/5, Janout, knn“ spočívající v umístění
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN na obecním pozemku p.č. 791/1 v k. ú.
Jivany s a oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o
5. zápis dalšího místa poskytovaného vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola, Libuň, okres Jičín, s adresou Libuň 107, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 1.9.2016
6. zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny – výdejny, jejíž činnost
vykonává Základní škola, Libuň, okres Jičín, z 50 na 70 s účinností od 1.9.2016 a s podáním
žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení
7. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola,
Libuň, okres Jičín, z 58 na 70 s účinností od 1.9.2016 a s podáním žádosti o provedení této změny
v rejstříku škol a školských zařízení
8. uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany pro vzdělávací a výchovná zařízení, tj. Základní
školu, Libuň, okres Jičín s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem
Vyskočilova 1481/4, Praha 4
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9. uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany obce Libuň s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG,
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 za částku Kč 14 744,-- ročně
10. adresu sídla zapsaného spolku Motorsport Libuň na adrese Libuň 27, 507 15 Libuň
11. oznámení a vyhlášení veřejné sbírky obcí Libuň podle ustanovení § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to pokladničkami
v počtu 7 kusů na dobu neurčitou za účelem umožnění rehabilitace handicapovaného dítěte
Dominika Ševců v pobytovém centru ADELI

II.

-

POVĚŘUJE

starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících

III.
-

BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu o hospodaření obce od 23.2. do 20.4.2016

Renata Kozáková
místostarostka

vyvěšeno 21.4.2016

Helena Červová
starostka obce

svěšeno 7.5.2016
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