OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.2.2016 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, omluven p. Kunst, zasedání 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:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. Schválení příkazní smlouvy na zajištění zadávacího řízení a stavebního dozoru na akci
„ Horní Libchava, údržba KP – Obnova sloupu Panny Marie“
3. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „ Horní Libchava, údržbe KP – Obnova sloupu
Panny Marie“
4. Podání žádosti o dotaci na akci „ Horní Libchava, údržba KP – Obnova sloupu Panny
Marie“
5. Rozpočtové opatření č. 14/2015 a č. 1/2016
6. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
7. Přijetí daru – část pozemku p.č. 1551/1
8. Záměr obce prodat pozemky
9. Finanční dar – Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje
10. Různé

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek
ad 2) Zastupitelstvo obce schválilo příkazní smlouvu č. 01-0-3112-5213/16 se společností
Vodárenský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 na zajištění
zadávacího řízení a stavebního dozoru na akci „ Horní Libchava, údržba KP – Obnova sloupu
Panny Marie“ a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
pro 6 proti 0
zdržel se 0

ad 3) - starosta informoval zastupitelstvo o průběhu jednání hodnotící komise, o zadávací
dokumentaci požádalo 14 zájemců a nabídku podali pouze čtyři zájemci a komise jejich
nabídky vyhodnotila takto :
1.
2.
3.
4.

ARCHYTEPA s.r.o., Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice
RE s.r.o., Rašínovo nábř.. 46, 128 00 Praha 2
MgA.Jan Brabec, Jednořadá 4, 160 00 Praha 4
BaC, Jan Fedorčák, Železničářská 1755/26 ,Č.Lípa

746.925,-- Kč vč. DPH
766.199,-- Kč vč. DPH
967.150,-- Kč vč. DPH
975.580,-- Kč vč. DPH

Zastupitelstvo obce vybralo jako nejvýhodnější nabídku na akci „ Horní Libchava, údržba KP
– obnova sloupu Panny Marie, fi. Archetypa s.r.o. , Kapitulní 103/19, 252 62 Útěnice, IČ
27872548, zastoupenou panem MgA Janem Kracíkem za 746.925,-- Kč vč. DPH.
pro 6 proti 0
zdržel se 0
ad 4) Zastupitelstvo se rozhodlo požádat o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje a fondu na
ochranu kulturních památek z ORP Česká Lípa.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 5) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 a zároveň bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 14/2015, 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 obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, předsedy a členů
finančního a kontrolního výboru ve výši 0,-- Kč měsíčně.
pro 5

proti 0

zdržel se 1(p. Stehlíková)

ad 7) – starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností prodloužení vodovodního řadu pro RD
na p.p.č. 1551/1, SČVK požaduje provést stavbu na obecním pozemku, proto p. Kowal nabízí
obci bezúplatný dar a to nově vytvořený pozemek p.č. 1551/20 a výměře 376 m2.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru – části pozemku 1551/1 a to tu část, která je oddělena
geometrickým plánem č. 1039-8/2016 a označena jako p.p.č. 1551/20 – orná půda o výměře
376 m2 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 8) Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce prodat nově vytvořené pozemky a to p.p.č.
2192/1 - ostatní plocha, jiná plocha, výměra 3074 m2,
2192/3 - ostatní plocha, jiná plocha, výměra 1326 m2,
2192/4 - ostatní plocha, jiná plocha, výměra 753 m2,
1402/1 - ostatní plocha, neplodná půda, výměra 469 m2
1402/2 - ostatní plocha, neplodná půda, výměra 308 m2 a to za cenu 100,-- Kč /m2
a dále zastupitelstvo neschválilo záměr obce prodat pozemky p.č.
49 - trvalý travní porost, výměra 356 m2
50 - trvalý travní porost, výměra 771 m2.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 9) Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o.p.s. IČ 26593980, na spolufinancování sociálních služeb v roce 2016 a to
ve výši 1.307,-- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 10) různé
- zastupitelstvo projednalo a souhlasí s žádostí p. Jarmily Hanouškové, účetní obce o navýšení
příspěvku na stravování pro zaměstnance a pro uvolněné zastupitele na 40,-- Kč s tím, že
navýšení bude platné od 1.3.2016
pro 6 proti 0 zdržel se 0
informace starosty - proběhlo veřejné projednání územního plánu
- kontrola hospodaření obce proběhne 22.2.2016

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena

……………………………

p. Scharf Jaroslav

…………………………….

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

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

