OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.6.2017 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, zasedání je tedy usnášení schopné. Prezenční 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:
Složení slibu nového zastupitele
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 4/2017
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řad na p.p.č. 1892,
1897 a 2176
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
na p.p.č. 1881/1 – pro ČEZ
7. Likvidace majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava
8. Likvidace majetku Obce Horní Libchava
9. Záměr obce prodat pozemek
10. Schválení partnerské smlouvy
11. Schválení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2016
12. Různé
0.
1.
2.
3.

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 schválilo účetní závěrku za rok 2016 sestavenou k rozhodnému dni
31.12.2016.
pro 6 proti 0
zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 3/2017, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce s pověřením
zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesení č. 58/2010.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 5) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a
kanalizační řád na pozemcích p.č. 1892, 1897 a 2176, které jsou v majetku obce Horní
Libchava bezúplatně a pověřilo starostu podpisem. Oprávněnou z této smlouvy je
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ
490099469.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 6) Zastupitelstvo, po úpravě článku III. Bodu 6, ve které mění částku jednorázové náhrady
ve výší 1.300,- Kč na částku 5.000,- Kč, schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015735/VB01 pro ČEZ
Distribuce a.s. IČ 24729035 a pověřilo starostu podpisem.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 7) Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava dle přiloženého
seznamu
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 8) Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku Obce Horní Libchava dle přiloženého
seznamu.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 9) Zastupitelstvo schválilo záměr obce prodat pozemek p.č. 366/9, trvalý travní porost o
výměře 1534 m2 za minimální částku 20,- Kč/m2.
(Cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že přístup k pozemku je možný pouze přes les,
nebo přes pozemek jiného vlastníka.)
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 10) Zastupitelstvo projednalo partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních
náležitostí projektu „Mikroregion Peklo bez odpadů“. Smlouva je nutná pro naplnění
požadavků poskytovatele dotace – jedná se o kompostéry a štěpkovač
Zastupitelstvo schvaluje Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních
náležitostí „Mikroregion Peklo bez odpadů“ a pověřuje starostu podpisem.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 11) Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Horní Libchava
bez výhrad a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2016 sestavenou
k rozhodnému dni 31.12.2016 dle přiložených dokladů.
pro 6 proti 0 zdrže se 0

Různé:
- Dokončení povrchů komunikace v nové zástavbě včetně zhotovení chybějících inženýrských
sítí pro pozemky, které ještě nejsou připojeny na sítě – voda a kanalizace.
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí
(vodovodní a kanalizační přípojky) pro pozemky v nové zástavbě p.č. 1003/24,26,27,28,33,38
a 50.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
- Vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Horní Libchava – cena cca 2 mil. Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na vybudování víceúčelového
hřiště u ZŠ a MŠ.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

-Rekonstrukce komunikace kolem kostela a hřbitova včetně zpevněné plochy u hřbitova.
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace
kolem kostela a hřbitova včetně zpevněné plochy u hřbitova.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatele zápisu: p. Scharf Jaroslav
p. Čapková Alena

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

……………………………
…………………………….

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

USNESENÍ
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Libchava konaného dne 29.6.2017 od 17,00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
usn.č. 20/2017 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2016 sestavenou k rozhodnému
dni 31.12.2016.
usn.č. 21/2017 Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.
usn.č. 22/2017 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 a bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3/2017, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce s pověřením
zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesení č. 58/2010
usn.č. 23/2017 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní a kanalizační řád na pozemcích p.č. 1892, 1897 a 2176, které jsou v majetku obce
Horní Libchava bezúplatně a pověřilo starostu podpisem. Oprávněnou z této smlouvy je
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ
490099469.
usn.č. 24/2017 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015735/VB01 pro ČEZ Distribuce a.s.
IČ 24729035 a pověřilo starostu podpisem
usn.č. 25/2017 Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava dle
přiloženého seznamu
usn.č. 26/2017 Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku Obce Horní Libchava dle
přiloženého seznamu.
usn.č. 27/2017 Zastupitelstvo schválilo záměr obce prodat pozemek p.č. 366/9, trvalý travní
porost o výměře 1534 m2 za minimální částku 20,- Kč/m2.
usn.č. 28/2017 Zastupitelstvo schvaluje Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a
provozních náležitostí „ Mikroregion Peklo bez odpadů“ a pověřuje starostu podpisem
usn.č. 29/2017 Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Horní
Libchava bez výhrad a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2016
sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2016 dle přiložených dokladů.
usn.č. 30/2017 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na vybudování
inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojky) pro pozemky v nové zástavbě p.č.
1003/24,26,27,28,33,38 a 50.
usn.č. 31/2017 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na vybudování
víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ.
usn.č. 32/2017 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením projektové dokumentace na rekonstrukci
komunikace kolem kostela a hřbitova včetně zpevněné plochy u hřbitova.

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

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

