OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.3.2015 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. Kunsta a p. Stehlíkovou
Zastupitelstvo se rozhodlo pořizovat ze zasedání zastupitelstva audiozáznam, který bude
sloužit pro potřeby sepsání zápisu z jednání.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Pan Kresáč oznámil, že bude muset opustit jednání zastupitelstva kolem 18,00 hod.
PROGRAM:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Volba členů kontrolního výboru
Schválení jednacího řádu
Prodej pozemku
Pronájem pozemku
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2014
Žádost ZŠ a MŠ Horní Libchava o souhlas s nákupem interaktivní tabule pro MŠ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní
Libchava
9. Projednání podnětu p.Prölera – Restaurování sloupu se sochou Panny Marie
10. Projednání podnětu manželů Skopových – zhasínání veřejného osvětlení v době od
0,00 hod. do 4,00 hod.
11. Projednání podnětu p. Ličaverové – TVOŘIVÉ VEČERY
12. Rozpočtové opatření č. 3/2015
13. Změna příloh č.1,č.2 a č.3 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Horní Libchava
14. Výběr dodavatele hřiště MŠ a ZŠ Horní Libchava
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) volba členů kontrolního výboru
p. Scharf navrh p, Valentu a p. Löfflerovou – oba kandidaturu přijali a byli zvoleni
zastupitelstvem.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo projednalo jednací řád a na žádost p. Mgr. Stehlíkové bylo doplněno v čl.
7 bod 3 zápis se zveřejňuje elektronicky na webových stránkách obce.
Zastupitelstvo schválilo jednací řád Zastupitelstva obce Horní Libchava.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) Starosta seznámil přítomné s zveřejněním prodeje pozemku p.č. 47 a se zjištěním, že na
této parcele je předběžné opatření soudu ve věci určení vlastnictví stavby RD č.p.64 a p.p.č.
175 v k.ú. Horní Libchava.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č.47 – zahrada o výměře 127 m2 do
doby rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnictví stavby RD č.p.64 a p.p.č. 175v k.ú. Horní
Libchava
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) Starosta seznámil přítomné s jedinou žádostí o pronájem tohoto pozemku a to od p.
Licinberga.
Zastupitelstvo pronajímá p.p.č. 366/9 – trvalý travní porost o výměře 1534 m2 panu
Přemyslu Licinbergovi, bytem Janov 155, 473 01 Nový Bor za cenu Kč 240,--/rok.
pro 7 proti 0 zdržel se 1
ad 6) Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Libchava
za rok 2014 ve výši Kč 27.745,11 do rezervního fondu.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 7) Zastupitelstvo souhlasí s nákupem interaktivní tabule do třídy MŠ a souhlasí s čerpáním
30.000,-- Kč z rezervního fondu..
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) Starosta seznámil přítomné s vypracováním vyhlášky ve spolupráci MV – Liberec a
oznámil, že od 1.4.2015 by mělo dojít v obci k rozšíření tříděného odpadu o kov a biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu, který budou moct občané dát do připraveného
kontejneru na uložišti proti Líčkům.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Horní Libchava.
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s vypsáním výběrového řízení na opravu sloupu se
sochou Panny Marie v roce 2008 a bylo zadáno nejnižší nabídce, ale než mohlo být
uskutečněno restaurátor zemřel. Na financování opravy je potřeba spoluúčast obce a
vzhledem k potřebě oprav majetku ve vlastnictví obce se prozatím restaurování sloupu
neplánuje.
Dále p. Pröller poukazuje na internetové stránky obce – p. Scharf přislíbil úpravy do
příštího jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí podnět p. Pröllera a konstatuje, že v nejbližším období
neplánuje restaurování sloupu se sochou Panny Marie a to z důvodu potřeb jiných oprav
majetku ve vlastnictví obce.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo pověřilo starostu k obeslání restaurátorů k zjištění předpokládané ceny
opravy sloupu.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 10) Ohledně vypínání veřejného osvětlení bylo dáno slovo p. Skopovému, aby vysvětlil
důvody sepsání tohoto podnětu. |Dále p.Scharf, p.Kunst a p. Kresáč sdělili důvody proč chtějí
se oni přiklánějí ke zhasínání.
Zastupitelstvo po projednání podnětu manželů Skopových, týkajícího se veřejného
osvětlení, souhlasí s pokračováním vypínání veřejného osvětlení v době od 0,00 hod. do 4,00
hod.
pro 6 proti 0 zdržel se 1 (p.Stehlíková)
ad 11) k projednání žádosti o podporu projektu TVOŘIVÉ VEČERY, sdělil p. Scharf, že obec
je ochotna poskytnout prostory bezúplatně, ale ostatní financování by mělo být zcela v režii p.
Ličaverové s tímto souhlasili i ostatní zastupitelé.
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným zapůjčením místnosti v budově obecního úřadu
pro pořádání tvořivých dílen pro občany |Horní Libchavy jednou měsíčně včetně úhrady
energií.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 12) zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 17/2014, 1/2015 a 2/2015, 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 13) Zastupitelstvo schvaluje změnu příloh č.1,2 a č.3 ke zřizovací listině Základní škola a
Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa – příspěvková organizace
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 14) zastupitelstvo posoudilo nabídky na vybudování dětského hřiště u ZŠ a MŠ Horní
Libchava , starosta informoval přítomné o podání žádosti na dotaci na vybudování hřiště a
doby dodání do konce května 2015
TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov
Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 836/6, Brno
Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov

699.905,-- Kč
841.676,-- Kč
871.478,-- Kč

Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na vybudování dětského hřiště u ZŠ a
MŠ Horní Libchava fi. TR Antoš s.r.o. za cenu 699.905,-- Kč včetně DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy o dílo.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Odešel p. Kresáč v 18,12 hod.
ad 15) různé
informace starosty - změna dopravního značení ve směru na Volfartice
- důvody prodlení opravy komunikace u pošty, která není ve správě obce
- v objektu bývalé bramborárny se připravuje vybudování drcení
odpadních plastových materiálů za účelem dalšího prodeje
- změna zákona č.250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, kterým se mění mimo jiné poskytování dotací a návratné finanční výpomoci
- příprava elektronické aukce na svoz kom.odpadu – Peklo jednání
24.3.2015 Svoz biologicky rozložitelných odpadů – příprava smlouvy
-pravděpodobné svolání příštího zastupitelstva na 2.4.2015
- Urbánkovi – kanalizační přípojka, podat podnět na Vodoprávní úřad
k zahájení řízení ohledně odkanalizování jejich domu
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podání podnětu na nedostatečné čištění odpadních vod z
domu č.p.197 k vodoprávnímu úřadu.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ověřovatele zápisu: p. Kunst Jiří
p. Stehlíková Eva

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

……………………………
…………………………….

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

