Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Libníč konaného dne 17. 9. 2015

Zastupitelstvo obce Libníč
U01-07:

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

U02-07:

schvaluje program 7. zasedání.

U03-07:

pověřuje starostu a místostarostu místním šetřením a dalším jednáním ve věci žádost sester
Pchálkových.

U04-07:

rozhodlo jednat o žádosti pana Františka Šafránka o nápravu nedostatečné obslužnosti obce
na trase Libníč – České Budějovice na příštím řádném jednání zastupitelstva obce.

U05-07:

rozhodlo jednat o žádosti paní Daniely Porubové o projednání usnesení v rámci
zastupitelstva obce na příštím řádném jednání zastupitelstva.

U06-07:

navrhuje, aby se při následujícím rozhodování hlasovalo jmenovitě veřejně.

U07-07:

vyřazuje lokalitu OV24 ze zpracovávaného územního plánu.

U08-07:

ruší usnesení U16-05 ze dne 27. 5. 2015.

U09-07:

vybralo 4. nabídku od pana Ondřeje Chadta v celkové hodnotě 295.519,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu a místostarostu sepsáním smlouvy o dílo a dalším jednání ve věci
vyřizování dotace POV.

U10-07:

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, č. 6 a č. 7.

U11-07:

schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330026379/001 za jednorázovou
úplatu 4.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

U12-07:

pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. E12-0302/B se společností EnvisamGEM, a.s.

U13-07:

schvaluje rozpočet pro Mateřskou školu Libníč na rok 2015 a to v těchto výších: Příjmy
589.000,-, z toho Školné 31.500,- a Neinvestiční příspěvky 557.500,-, Výdaje 589.000,-.
Úhradu neinvestičních příspěvků rozdělí na dvě části. I. Část 350.000,- uhradí ke dni 18. 9.
2015 a zbylou část ve výši 207.500,- uhradí ke dni 28. 10. 2015.

U14-07:

navrhuje projednat přípravy a postup tvorby strategického na příštím řádném jednání
zastupitelstva obce.

U15-07:

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku 702/6 v k.ú. Jelmo o výměře 24 m2 a
pozemku 1100 v k.ú. Jelmo o výměře 66 m2 za cenu 50,- Kč za m2 a pověřuje starostu obce
jeho zveřejněním.

U16-07:

pověřuje starostu a místostarostu vypsáním výběrového řízení na provozovatele prodejny v
obci.
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U17-07:

odložilo jednání o vzniku kulturní komise na příštím řádném zasedání zastupitelstva po
projednání na pracovní schůzce.

Přílohy usnesení:
1)
Rozpočtové opatření č. 5, č. 6 a č. 7

Usnesení bylo vyhotoveno dne 22. 9. 2015

Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Třeštík
Jitka Horáková
Mgr. Lucie Lindnerová

Starosta obce:

Ing. Miroslav Třeštík

Místostarosta obce:

Jaroslav Schwarz

Razítko obce:
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