OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.6.2016 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. Scharfa a p. Čapkovou.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy o.p.s.
Schválení Programu rozvoje obce Horní Libchava rok 2016 až 2020
Schválení likvidace kombinovaného sporáku v ZŠ a MŠ Horní Libchava
Prodej splaškové kanalizace společnosti SVS a.s. Teplice
Rozpočtové opatření
Bezúplatný převod speciálního požárního vozidla
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 odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 3.705,-- Kč pro Hospic sv.
Zdislavy o.p.s. Liberec, IČ 28700210 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 3) zastupitelstvo se po seznámení a projednání Programu rozvoje obce Horní Libchava na
roky 2016 – 2020 rozhodlo, že schválení odloží na příští zastupitelstvo
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) Zastupitelstvo schvaluje likvidaci kombinovaného sporáku SPA v ZŠ a MŠ Horní
Libchava a souhlasí s čerpáním investičního fondu na nákup nového sporáku na základě
výsledku poptávkového řízení do max. výše 93.000,-- Kč včetně DPH.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na prodej stavby „Horní Libchava – ČSOV
s výtlakem do České Lípy a rozšíření kanalizace“ za cenu 11.796.710,-- Kč a dále pak Smlouvu
o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 11.204.710,-- Kč do společnosti SVS a
Dohodu o započtení pohledávek se zbytkem 592.000,-- Kč, který bude vyplacen Obci Horní
Libchava s pověřilo starostu podpisem těchto smluv a dohody.
pro 7 proti 7 zdržel se 0
Zastupitelstvo dále schválilo kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na prodej stavby „Horní Libchava – splašková
kanalizace – II. Etapa“ za cenu 9.733.724,-- Kč a na základě Smlouvy o spolufinancování ze
dne 11.12.2003 a dodatku č. 1 ze dne 22.12.2005 uhradil kupující před podpisem této smlouvy
zálohu na kupní cenu ve výši 9.633.724,-- Kč. Dodatek kupní ceny ve výši 100.000,-- Kč bude
kupujícím uhrazen na účet obce.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2016, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce s pověřením
zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesením č. 58/2010
pro 7

proti 0 zdržel se 0

ad 7) Starosta seznámil zastupitelé s možností bezúplatného převodu speciálního požárního
vozidla AVIA, rok výroby 1987 pořízeného do majetku Obce Horní Libchava v roce 2001. Toto
vozidlo není delší dobu využíváno a každoročně se platí havarijní pojištění, technická kontrola
a drobné opravy.
Vozidlo bude využíváno pro potřeby JSDHO Žandov k zajištění plnění úkolů IZS. Veškeré
náklady s převodem vozidla budou hrazeny Městem Žandov.

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1 K/
SPZ CL 77-68, výrobní číslo H007428 z majetku Obce Horní Libchava do majetku Města
Žandov, náměstí 82, 471 07 Žandov, IČ 00261131.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) různé :
Informace starosty : - pokračuje restaurování Mariánského sloupu
- místní komunikace osazeny značkami zóna 30
- proběhl počítačový kurz pro seniory

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena

……………………………

p. Scharf Jaroslav

…………………………….

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

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

