OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25.6.2015 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.
Stehlíkovou a p. Čapkovou
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. Výběr dodavatele – výměna rozvodů a otopných těles v budově ZŠ a MŠ Horní
Libchava
3. Schválení provozního a návštěvního řádu dětského hřiště
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
5. Různé
Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek
ad 2) Zastupitelstvo vybralo jako nejvhodnější nabídku na výměnu rozvodů a otopných těles
v budově ZŠ a MŠ Horní Libchava firmu František Doležal, Liberecká 25, 470 01 Česká
Lípa, IČO 61518093 za cenu 230.003,-- Kč a pověřuje starostu podpisem.
IBERK s.r.o., Počáply 32, Sezemice 53304 IČO 28803426
Jaroslav Chalupa, Borek 11 471 01 Zahrádky u Č.L. IČO 15672794
František Doležal, Liberecká 25, 470 01 Česká Lípa IČO 61518093
Plynoservis PEDAP spol.s.r.o., Dubická 1956, 47001Č.L. IČO 62245376

233.384,-- Kč
321.982,-- Kč
230.003,-- Kč
289.061,74 Kč

pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) - zastupitelstvo schválilo provozní a návštěvní řád dětského hřiště
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 3) zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124004591/VB/002 CL_Horní Libchava p.p.č. 1551/15 příp.NN_GEO a pověřilo starostu
podpisem
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) různé
-

starosta informoval zastupitelstvo o řízení ohledně odkanalizování domu č.p. 179 Brzoňovi

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena.
p. Stehlíková Eva

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

……………………………
…………………………….

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

