OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21.9.2017 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, 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.
Kunsta a p. Kresače.
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
Záměr obce prodat pozemek
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační
řad na p.p.č. 1003/9
4. Příkazní smlouva na zajištění zadávacího řízení – výběrové řízení
5. Smlouva o zřízení profilu zadavatele
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
na p.p.č. 1953/2 a 652/43 – pro ČEZ
7. Výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce „Horní Libchava – Stavební úpravy kolem
školy“
8. Rozpočtové opatření č. 5/2017
9. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. 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 záměr obce prodat pozemek p.č. 1905/4 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 56 m2 za min. cenu 20, -- Kč/m2
pro 6 proti 0
zdržel se 0

ad 3) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
– vodovodní a kanalizační řad na pozemku p.č. 1003/9, který je v majetku obce Horní Libchava,
a to bezúplatně a pověřilo starostu podpisem. Oprávněnou z této smlouvy je Severočeská
vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění zadávacího řízení na zakázku
malého rozsahu na akci „Horní Libchava – „Stavební úpravy kolem školy“ s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 a pověřuje
starostu podpisem.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 5) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení profilu zadavatele s firmou RTS, a.s. se
sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843 a pověřuje starostu podpisem.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 6) Zastupitelstvo, po úpravě článku III. bodu 6, ve které mění částku jednorázové náhrady
ve výší 2.900, -- Kč na částku 10.000, -- Kč, schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007049/VB/002 pro ČEZ
Distribuce a.s. IČ 24729035 a pověřilo starostu podpisem.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 7 starosta informoval zastupitelstvo o průběhu jednání hodnotící komise, nabídku podali
pouze tři zájemci a komise jejich nabídky vyhodnotila takto:
1. Radek Jonáš, Žizníkov 103, 470 01 Česká Lípa
2. VFSITE s.r.o., Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
3. KN-STAV s.r.o. Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa

269.748, -- Kč vč. DPH
283.028, -- Kč vč. DPH
289.795, -- Kč vč. DPH

Zastupitelstvo vybralo jako nejvýhodnější nabídku na akci „Horní Libchava – Stavební
úpravy kolem školy“ nabídku firmy Radek Jonáš, Žizníkov 103, 470 01 Česká Lípa, IČ
66654769 za cenu 269.748, -- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 8) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 9) Zastupitelstvo schválilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s platností od 1.10.2017.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

Různé:
- starosta informoval zastupitelé o plánované přeložce Silnice 1/9 a zastupitelstvo souhlasí
s vypracováním odvolání proti rozhodnutí KULK neposuzovat záměr stavby podle zákona č.
100/2001 Sb. Právní kanceláří a pověřuje starostu zajištěním tohoto dokumentu.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatele zápisu: p. Jiří Kunst
p. Miroslav Kresáč

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

……………………………
…………………………….

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

USNESENÍ
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Libchava konaného dne 21.9.2017 od 17,00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
usn.č. 33/2017 Zastupitelstvo schválilo záměr obce prodat pozemek p.č. 1905/4 ostatní plocha
jiná plocha o výměře 56 m2 za min. cenu 20, -- Kč/m2
usn.č. 34/2017 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řad na pozemku p.č. 1003/9, který je v majetku obce
Horní Libchava, a to bezúplatně a pověřilo starostu podpisem
usn.č. 35/2017 Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění zadávacího řízení na
zakázku malého rozsahu na akci „Horní Libchava – „Stavební úpravy kolem školy“ s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 a pověřuje
starostu podpisem.
usn.č. 36/2017 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení profilu zadavatele s firmou RTS, a.s.
se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843 a pověřuje starostu podpisem
usn.č. 37/2017 Zastupitelstvo, po úpravě článku III. bodu 6, ve které mění částku jednorázové
náhrady ve výší 2.900, -- Kč na částku 10.000, -- Kč, schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007049/VB/002 pro ČEZ
Distribuce a.s. IČ 24729035 a pověřilo starostu podpisem.
usn.č. 38/2017 Zastupitelstvo vybralo jako nejvýhodnější nabídku na akci „Horní Libchava –
Stavební úpravy kolem školy“ nabídku firmy Radek Jonáš, Žizníkov 103, 470 01 Česká Lípa,
IČ 66654769 za cenu 269.748, -- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
usn.č. 39/2017 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017
usn.č. 40/2017 Zastupitelstvo schválilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s platností od 1.10.2017.
usn.č. 41/2017 Zastupitelstvo pro projednání záměru plánované přeložky Silnice 1/9 souhlasí
s vypracováním odvolání proti rozhodnutí KULK, neposuzovat záměr stavby podle zákona č.
100/2001 Sb., právní kanceláří a pověřuje starostu zajištěním tohoto dokumentu.

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

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

