Usnesení č. 5/2019 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 4. 9. 2019 od 18 hodin
v sokolovně v Libuni
____________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019 dle přílohy.
2. Darovací smlouvu ve výši 20.000,-- Kč mezi Sklopískem Střeleč, a.s. a ZŠ Libuň.
3. Nájemní smlouvu s panem Petrem Cermanem dle záměru č. 9 pozemek p. č. 49/1 o
výměře 114 m2 v k. ú. Březka za účelem parkování za 700,--Kč/rok.
4. Pachtovní smlouvu s panem Milošem Koženým dle záměru č. 6 a 10 o celkové výměře
109.117 m2 dle schválené sazby nájemného 3% z ceny orné půdy a 2% z ceny ostatních
pozemků, což je v celkové výši 16.032,-- Kč/rok.
5. Kupní smlouvu s panem Lubošem Mádlem a paní Jitkou Mádlovou na nákup části
pozemku p. č. 434/31 o výměře cca 1800 m2 (přesně bude určenou) pro výstavbu ČOV
za cenu 250,--Kč/m2
6. Kupní smlouvu s panem Janem Entem a Davidem Brusákem dle záměru č. 8 na prodej
pozemků p. č. 177/4, 177/16 a 177/27 v k. ú. Březka o celkové výměře 277 m2 za cenu
350,-- Kč/m2
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s panem Michalem
Tačíkem pro vsakovací prvek na pozemku obce p. č. 98/11 v k. ú. Libunec o výměře cca
15 m2
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s panem Jakubem
Veselým pro vybudování vodovodní přípojky přes obecní pozemek p. č. 192/2 v k. ú.
Březka
9. Dotaci Obci Dětenice na provoz letního vlaku v roce 2019 ve výši 4.000,-- Kč.
10. OZV č.2/2019 o stanovení místního koeficientu ve výši 2 pro výpočet daně z nemovitých
věcí
11. Požární řád Obce Libuň

II.
POVĚŘUJE
starostu obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizaci bodů z tohoto usnesení vyplývajících
III. BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření od 12. 6. 2019 do 4. 9. 2019

Renata Kozáková
místostarostka
Vyvěšeno dne: 6. 9. 2019

Miloš Daňo
starosta obce
Sejmuto dne: 21. 9. 2019

