Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva obce Libníč konaného dne 27. 5. 2015

Zastupitelstvo obce Libníč
U01-05:

určuje ověřovateli zápisu Jitku Horákovou a Lucii Lindnerovou a zapisovatelem Ing.
Miroslava Třeštíka.

U02-05:

schvaluje program 5. zasedání.

U03-05:

schvaluje Dodatek č. 1/2015 smlouvy o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce Libníč za účelem jeho správy a provozování uzavřené
dne 5. 12. 2008 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

U04-05:

schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky plynu se společností EP ENERGY
TRADING, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

U05-05:

schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítě NN se
společností One Energy Česká Republika, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

U06-05:

souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na údržbu pachových ohradníků ve výši 5.000,-

U07-05:

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.

U08-05:

schvaluje účetní závěrku obce Libníč za rok 2014 bez výhrad.

U09-05:

schvaluje znění dohody o ukončení nájemní smlouvy a odprodeji vybraného inventáře se
společností Mateřská škola Zahrádka, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

U10-05:

schvaluje zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Libníč s datem zahájení činnosti
mateřské školy nejpozději ke dni zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a dále schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Libníč s účinností od 2. 6. 2015 v
návaznosti na podpis dohody o ukončení nájemní smlouvy a odprodeji vybraného inventáře
se společností Mateřská škola Zahrádka, s.r.o.

U11-05:

pověřuje starostu obce vypsáním konkurzního řízení na obsazení místa - ředitel/ka
Mateřské školy Libníč, Libníč 47, příspěvková organizace v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v návaznosti na zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Libníč.

U12-05:

navrhuje lokalitu OV24 ponechat beze změny dle současného platného územního plánu.

U13-05:

navrhuje lokalitu V32 ponechat beze změny dle současného platného územního plánu.

U14-05:

navrhuje lokalitu B10 ponechat beze změny dle současného platného územního plánu.

U15-05:

rozhodlo, že o lokalitě SO17 rozhodne na příštím jednání zastupitelstva, před kterým bude
společně jednat na pracovní schůzce se všemi vlastníky dotčených pozemků konané dne
3. 6. 2015 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Libníč.
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U16-05:

navrhuje změnu pozemku parcelního čísla 270 v k.ú. Libníč z vodní plochy na plochu
bydlení.

U17-05:

schvaluje smlouvu o dílo se společností Pila Hrdějovice, s.r.o., jejímž předmětem je
rekonstrukce dřevěných prvků a konstrukcí v majetku obce Libníč za cenu 48.890,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

U18-05:

schvaluje zhotovitele stavby opravy MK v úseku Jelmo – Lišov firmu Silniční a stavební práce
Ertl za maximální nabízenou cenu 344.847,82 Kč s DPH.

U19-05:

schvaluje podání žádosti „Jilmy pro Jelmo“ obcí Libníč do Nadace Partnerství.

U20-05:

schvaluje záměr obce – zakoupení vozidla Avia A31 DA 12 pro účely zásahové jednotky obce
Libníč a SDH za dohodnutou cenu 15.100,- vč. DPH a pověřuje starostu jeho zakoupením.

U21-05:

rozhodlo částečně vyhovět žádosti pana Pavla Chrta, přičemž 3. splátka ve výši 50.000,- Kč
bude zaplacena v termínu ke dni 30. 6. 2015 a 4. splátka ve výši 100.614,- bude zaplacena
do 10-ti pracovních dnů od schválení nového územního plánu.

U22-05:

rozhodlo o odložení projednání žádosti římskokatolické farnosti Libníč na příští zasedání
zastupitelstva obce.

Starosta obce:

Ing. Miroslav Třeštík

Místostarosta obce:

Jaroslav Schwarz
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