Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva obce Libníč konaného dne 21. 10. 2015

Zastupitelstvo obce Libníč
U01-08:

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

U02-08:

schvaluje program 8. zasedání.

(Revokace usnesení U16-07 ze dne 17. 9. 2015)
U03-08: pověřuje starostu zveřejněním záměru pronájmu objektu prodejny č.p. 86.
U04-08:

pověřuje starostu obce k dalším jednáním se starosty obcí Hůry, Úsilné, Adamov a se
zástupcem společnosti JIKORD, s. r. o.

U05-08:

rozhodlo nevyhovět žádosti paní Daniely Porubové ze dne 8. 9. 2015. ZO bude formulovat
vlastní usnesení v této věci, které se částečně shoduje s požadavky paní Porubové.

U06-08:

souhlasí s těmito regulativy pro plochu SO17: 1) jednotlivé parcely budou o velikosti 1000
m2 v průměru a zároveň nejmenší 800 m2; 2) počet stavebních parcel bude nejvýše 50;
3) Výstavba v lokalitě SO17 bude podmíněna zbudováním místní komunikace vycházející ze
současného platného územního plánu. Namísto silnice III. tř. bude vybudována místní
komunikace.

U07-08:

požaduje návrh obslužné komunikace k ploše B1 zajišťující bezpečnost provozu a
bezpečnost chodců.

U08-08:

pověřuje starostu a místostarostu v jednání s architektem a dotčenými orgány o možném
řešení žádostí paní Hanzalové, pana Mika a paní Misevové.

U09-08:

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8

U10-08:

zřizuje kulturní výbor.

U11-08:

volí předsedu kulturního výboru zastupitele Petra Uhlíře.

U12-08:

volí místopředsedu kulturního výboru pana Martina Šáru.

U13-08:

volí člena kulturního výboru pana Františka Šafránka.

U14-08:

pověřuje starostu a místostarostu jednáním o dohodě o ukončení pronájmu části obecního
domu Libníč č.p. 85 – provoz hostince o výměře 166 m2, pokud se nedohodne, pověřuje
starostu okamžitým podáním výpovědi bez udání důvodů. Zároveň pověřuje starostu
zveřejněním záměru pronájmu části obecního domu Libníč, č.p. 85 – provoz hostince o
výměře 166 m2.

U15-08:

pověřuje místostarostu oslovením projektových kanceláří o nabídky na zpracování
projektových dokumentací na intenzifikaci ČOV, rozšíření kanalizační sítě a rozšíření
vodovodní sítě.
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U16-08:

souhlasí s proplacením neinvestičních nákladů na žáky a děti v roce 2014 ZŠ a MŠ Rudolfov
v celkové výši 77.140,- Kč a pověřuje starostu vypovězením dohody o úhradě neinvestičních
nákladů MŠ Rudolfov.

Přílohy usnesení:
1)
Rozpočtové opatření č. 8

Usnesení bylo vyhotoveno dne 28. 10. 2015

Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Třeštík
Jitka Horáková
Lucie Lindnerová

Starosta obce:

Ing. Miroslav Třeštík

Místostarosta obce:

Jaroslav Schwarz

Razítko obce:
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