OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 3.12.2015 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Přítomno šest členů zastupitelstva, p. Stehlíková 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. Čapkovou a p. Scharfa.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání.

PROGRAM:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Záměr obce prodat pozemky
Záměr obce pronajmout pozemky – propachtovat pozemky
Likvidace majetku ZŠ a MŠ
Zrušení předkupního práva k pozemku
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
7. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání bez připomínek.
ad 2) zastupitelstvo obec projednalo žádost pana Leopolda Bursi o odkoupení pozemku p.č.
697/3, který je součástí areálu bývalé ZŠ
o slovo požádala paní Špidlenová , která chtěla vysvětlit důvod žádosti odkoupení pozemku
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce neschválilo záměr obce prodat pozemek p.č. 697/3 o výměře 1.019 m2.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 3) starosta seznámil zastupitele s žádosti o pronájem – pacht pozemku p. 652/41 a
pozemku 652/42 , pozemky budou propachtovány jako celek na dobu určitou a za částku
1.220,-- Kč/rok.
Záměr byl zveřejněn starostou obce dne 27.11.2015.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněným záměrem obce pronajmout – propachtovat
pozemky p.č. 652/41 – orná půda o výměře 7525 m2 a p.p.č. 652/42 – orná půda o výměře
1786 m2. Pozemky budou propachtovány jako celek na dobu určitou do 31.12.2020. Cena za
pacht činí 1220,-- Kč/rok.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava Inv.číslo EH166 a
Inv.číslo DH84 dle předloženého návrhu z 30.11.2015.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 5) zastupitelstvo projednalo žádost pana Ladislava Janouška a paní Dagmar Janouškové o
zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 1003/48 – předkupní právo končí 28.4.2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným zrušením předkupního práva k pozemku p.č.
1003/48 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zániku předkupního práva.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 7) různé
informace starosty : - audit ( dílčí přezkoumání hospodaření obce) nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
- tzv. kotlíková dotace
- oprava Mariánského sloupu

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena

……………………………

p. Scharf Jaroslav

…………………………….

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

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

