Usnesení č. 14/2016 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 21. září 2016 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Rozpočtová opatření 3 a 4/2016 dle příloh, jejíchž součástí je mimořádný výdaj na čištění
kanalizace po akci Rekonstrukce trati s tím, že částka na čištění kanalizace v dotčených částech
obce bude zhotoviteli vyfakturována

2. Ujednání o zajištění školního stravování mezi ZŠ Jičín, Poděbradova 18 zastoupenou
ředitelkou Mgr. Michaelou Štálovou a ZŠ Libuň zastoupenou ředitelkou Mgr. Radoslavou
Víchovou platné od 1.9.2016 a s tím spojené režijní náklady za 1 oběd ve výši Kč 12,-3. Podání žádosti o dotaci na akci „Škola v Libuni – Stavební úpravy a přístavba z IROP
( Integrovaný regionální operační program), výzvy Infrastruktura základních škol firmou a
uzavření Příkazní smlouvy s firmou Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zastoupenou
Bc. Jiřím Černým, jednatelem; a s tím spojené úpravy projektové dokumentace zpracované
Ing. arch.Zbyňkem Kabelíkem dle požadavků zadaného dotačního titulu
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby číslo IV-12-2014673/VB002, akce „Libuň – Březka, p.č. 52/3; 11, Prokeš,
knn“ na zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení NN, za jednorázovou náhradu Kč 1 000,-- s ČEZ Distribuce a.s.
zastoupené společností RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. Lomnice nad Popelkou
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby číslo: IV-12-2014870/VB/002, akce „Březka, p.č. 11/2, Horčička, knn“ na
zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN, skříň NN v pozemcích p.č. 480/1 a 485 v k. ú. Březka za jednorázovou
náhradu Kč 1000,-- s ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností RYDVAL-ELEKTRO
s.r.o. Lomnice nad Popelkou
6. Příspěvek z rozpočtu obce Libuň a veřejnoprávní smlouvu se zapsaným spolkem
Motorsport Libuň, z.s. se sídlem Libuň 27 zastoupeným předsedou spolku Luďkem
Dubravským ve výši Kč 10 000,-7. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 58N10/65 Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, zastoupeným Ing. Petrem Lázňovským, kterým se mění předmět nájmu – vypouští
se pozemek p.č. 238/5 a zůstává pozemek p.č. 52/20 oba v k. ú. Březka a výše ročního
nájemného z Kč 583,-- na Kč 100,--
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8. Podání žádosti o změnu smlouvy na akci „Vodovod Kozlenec“ číslo ES04838 spočívající
v prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2017
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 1.7.2016 do 20.9.2016
zprávu o novele zákona o ochraně ovzduší
informace, kterou jsou občané upozorněni na sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a to 22.10.2016 dle rozpisu

Renata Kozáková
místostarostka

Helena Červová
starostka obce

vyvěšeno 22.9.2016

svěšeno 8.10.2016
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