OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 10.9.2015 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, p. Čapková - omluvena, 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. Kresáče.
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. Prodej pozemku
3. Schválení smluv SVS – prodej majetku
4. Schválení smlouvy o finančním daru pro činnost Hospicové péče p. Zdislavy, o.p.s.
5. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9
6. Záměr obce prodat – pronajmout (propachtovat) pozemky
7. Záměr obce dlouhodobě pronajmout (propachtovat) pozemek
8. Souhlas s umístěním stavby „Suchá nádrž Šporka“
9. Projednání žádosti a povolení příjezdu a využití místní komunikace na p.p.č. 1003/9
10. Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Obci Horní Libchava
Program byl sválen zastupitelstvem.

pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání bez připomínek.
ad 2) pozemek p.č. 918/1 o výměře 3748 m2 za Kč 20,.. /m2 – zájemce p. Čech, Manušice 17,
470 02 Česká Lípa
pozemek p.č. 47 o výměře 127 m2 za Kč 100,-- m2 – zájemce p. Skopec, Cvikovská
2872, Česká Lípa
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č 918/1 o výměře 3748 m2 za 20,-Kč/m2 p. Ing. Zdeňku Čechovi, Manušice 17, 470 02 Česká Lípa a prodej pozemku p.č. 47 o
výměře 127 m2 za 100,-- /m2 p. Vlastimilu Skopci a pověřuje starostu podpisem smluv.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 3) starosta obec seznámil zastupitele se zjištěním vlastnictví vodovodního řadu a
kanalizační přípojky na p.p.č. 701/3 a 1953/1 a tím i se zařazením do evidence majetku obce
a zároveň vyřazení z majetku na základě Kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, na prodej stavby Horní Libchava –
prodloužení vodovodu a kanalizace p.p.č. 701/3 a 1953/1 za cenu 674.010,-- Kč a dále pak
Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši vkladu 493.321,-- Kč do
společnosti SVS a dohodu o započtení pohledávek se zbytkem 180.689,-- Kč, který bude
vyplacen Obci Horní Libchava a pověřuje starostu podpisy smluv v upravených znění.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Hospicové péči
sv. Zdislavy, o.p.s. se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14, IČO 28700210 ve výši Kč
3.680,-- a pověřuje starostu podpisem.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 5) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/2015 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 8/2015, 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 0

ad 6) Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem pozemků p.č. 1867, 197/1 a části
pozemku p.č. 1868/1.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 7) zastupitelstvo projednalo žádost p. Fáberové o dlouhodobý pronájem pozemku p.č.
1128/2 a p.p.č. 1128/3 a to na dobu 40 let, za účelem zřízení přírodního parku Horní Libchava
Zastupitelstvo schvaluje záměr obce dlouhodobě pronajmout pozemky p.č. 1128/2 a
1128/3 za účelem vybudování přírodního parku..
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 8) Zastupitelstvo souhlasí s umístěním a realizací stavby „Suchá nádrž Šporka“ na části
pozemku p.č. 2120/1. který je v majetku obce v předpokládaném záboru cca 575 m2
s vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu a pověřilo starostu podpisem souhlasu
vlastníka pozemků pro Povodí Ohře, státní podnik.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 9) Zastupitelstvo nesouhlasí s využitím místní komunikace na p.p.č. 1003/9 pro příjezd
stavební techniky za účelem výstavby základů a části hrubé stavby rodinného domu na p.p.č.
1003/106. Tím zůstává v platnosti usnesení zastupitelstva č. 31/2013 ze dne 5.9.2013.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 10) starosta seznámil zastupitelé s důvodem dodatku č.15 ke smlouvě o zneškodnění
komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů – přibyla nádoba na
kom.odpad a to ve velikosti 60l
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 15 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 6 proti 0 zdržel se 0
ad 11) různé
informace starosty : - dokončena oprava propustku u pošty
- poděkování p. Kresáčovi za uspořádání akce RETRO MUSIC

Ověřovatele zápisu: p. Kunst Jiří
p. Kresáč Miroslav

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

……………………………
…………………………….

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

