OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.12.2014 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno sedm členů zastupitelstva, jednání je tedy usnášení schopné. Presenční listina
přiložena.
Zasedání řídil starosta obce p. Pavel Černý. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
oznámení o konání bylo vyvěšeno a určil zapisovatele p. Pokutovou a ověřovatele zápisu
p. Kresáče a p. Čapkovou.
PROGRAM:
1. Zřízení výborů
2. Volba členů kontrolního a finančního výboru
3. Prodej pozemků
4. Záměr obce prodat pozemky
5. Záměr obce pronajmout pozemky
6. Dodatek č.14 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů
7. Rozpočtové opatření č.16/2014
8. Rozpočet obce na rok 2015
9. Rozpočtový výhled na rok 2016-2017
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.
11. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s.
12. Vyřazení majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava
13. Spolufinancování provozu sociálních služeb – Centrum pro zdravotně postižené
14. Finanční příspěvek na 3.školní ples ZŠ a MŠ Horní Libchava
15. Různé
Na žádost p. Mgr. Stehlíkové byl program doplněn o bod různé a bod aktualizace Jednacího
řádu byl přeložen na příští zastupitelstvo.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen zastupitelstvem.
-

pro 7 proti 0 zdržel se 0

byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání bez připomínek
p. starosta sdělil na žádost p. Mgr. Stehlíkové výši finanční úspory za nevyplacené
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, předsedy a člena finančního
a kontrolního výboru vypočítané z nejvyšší možné odměny s tím, že tyto prostředky
zůstanou v rozpočtu pro potřeby obce

ad 1) Starosta obce seznámil přítomné návrhem předsedkyně MS ODS p. Mgr. Stehlíkové na
zvolení členů výborů, včetně návrhu celkového počtu členů ( viz. ´příloha)
-

výbor pro kulturu, školství a sport
návrh p. Mgr. Stehlíkové : 5 členů, předseda výboru p. Čapková
pro 3 (Čapková, Scharf, Stehlíková)
proti 4 (Černý, Pokutová,Kresáč, Kunst)
zdržel se 0
Výbor ustanoven nebyl.

-

Výbor pro rozvoj, výstavbu, dopravu a bezpečnost
Návrh p. Mgr Stehlíková: 5 členů, předseda bude zvolen na příštím zasedání
pro 1 (Stehlíková)
proti 5 (Černý, Pokutová, Kunst,
Kresáč,Scharf)
zdržel se 1 (Čapková)
Výbor ustanoven nebyl.

-

Výbor pro občanské záležitosti
Návrh p. Mgr. Stehlíková : 5 členů, předseda Mgr.Stehlíková
pro 3 ( Čapková, Scharf, Stehlíková)
proti 4 (Černý, Pokutová Kresáč, Kunst)
zdržel se 0
Výbor ustanoven nebyl.

Ad 2) volba členů finančního výboru
p. Scharf navrhl p. Löfflerovou
p. Stehlíková navrhla p. Vorlíkovou
p. Černý navrhl p. Hendrychovou a p. Váňovou
Navrhovanými nebyl předložen souhlas s kandidaturou p Löfflerové a p. Vorlíkové. Zvoleni
byly p. Hendrychová a p. Váňová – souhlas s kandidaturou předložen.
pro 4 (Černý, Pokutová, Kresáč,Kunst)
proti 1 (Stehlíková)
zdržel se 2 (Čapková, Scharf)
Volba členů kontrolního výboru odložena na příští zasedání zastupitelstva.
pro 7
proti 0

zdržel se 0
ad 3) zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 981/4 o výměřě 128 m2 jediné nabídce –
manželům Šmatlákovým za Kč 25,-- m2 a pověřilo starostu podpisem
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 4) zastupitelstvo souhlasí se záměrem obce prodat pozemek p.č. 47 o výměře 127 m2 za
cenu Kč 100,-- m2 a nesouhlasí se záměrem obce prodat pozemky p.č. 49 o výměře 356 m2 a
p.p.č. 50 o výměře 771 m2
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 5) zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 366/9 za cenu Kč 240,-- za rok
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 6) zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o zneškodnění komunálních,
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Obci Horní Libchava, číslo
060/VJ/02 ze dne 2.1.2002 a pověřuje starostu podpisem
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 7) zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 16/2014 a zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 14/2014 a č. 15/2014 , které se týká dotací a bylo schváleno starostou
obce s pověřením zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesením č. 58/2010
pro 6
proti 0
zdržel se 1 (p.Stehlíková)
ad 8) zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Horní Libchava na rok 2015
pro 6
proti 0
zdržel se 1 (p.Stehlíková)

ad 9) zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled Obce Horní Libchava na období 2016-2017
pro 6
proti 0
zdržel se 1 (p.Stehlíková)

ad 10) zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124009989/VB/01 CL-H.Libchava p.p.č. 1551/7 a pověřilo starostu podpisem
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 11) zastupitelstvo schválilo smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005039/S001 CL-Horní
Libchava p.p.č. 2207 a pověřilo starostu podpisem
pro 7
proti 0
zdržel se 0

ad 12) zastupitelstvo souhlasí s vyřazením majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava dle přílohy
pro 7
proti 0
zdržel se 0
ad 13) starosta seznámil zastupitelé s žádostí o příspěvek na provoz sociálních služeb pro
Centrum pro zdravotně postižené, p. Stehlíková požádala zastupitelstvo o podporu tohoto
centra
- Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.p.s. ve výši Kč 1.500,-pro 7
proti 0
zdržel se 0

ad 14) zastupitelstvo projednalo žádost na příspěvek na 3.školní ples ZŠ a MŠ Horní Libchava
a p. Černý navrhl příspěvek ve výši Kč 2.000,--, p. Stehlíková navrhla příspěvek ve výši Kč
5.000,-- s tím, že prostředky budou použity na financování hudby
- Zastupitelstvo schválilo příspěvek na hudbu na 3.školní ples a to výši Kč 5.000,-pro 7
proti 0
zdržel se 0

ad 15) různé
-

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje a pověřilo starostu podpisem
pro 7
proti 0
zdržel se 0

-

p. Stehlíková požádala o aktualizaci internetových stránek obce ( uvedení tel.kontaktu a
emailové adresy u svého jména a zveřejňování usnesení nebo zápisů z veřejného zasedání
zastupitelstva)

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena
p. Kresáč Miroslav

…………………………………
Ilona Pokutová
místostarostka obce

……………………………
…………………………….

………………………………..
Pavel Černý
starosta obce

