Zápis
5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 4. září 2019
v sokolovně v Libuni

Starosta zahájil veřejné zasedání uvítáním přítomných.
Přítomní: M. Daňo, R. Kozáková, R. Zrnečková, P. Veselý, O. Fiala
Nepřítomni: H. Červová – neomluvena, J. Burda - omluven
ZO usnášení schopné.
Zvoleni:
ověřovatelé zápisu – P. Veselý, O. Fiala
zapisovatel – L. Vránová
návrhová komise – R. Zrnečková, R. Kozáková
Hlasování veřejné, o každém bodě zvlášť.

Program:
1. Úvod – aktuálně v obci
2. Kontrola usnesení 4. veřejného zasedání ze dne 12. 6. 2019
3. Zpráva o hospodaření
4. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019
5. Darovací smlouva se spol. Sklopísk Střeleč a ZŠ Libuň
6. Nájemní smlouva s panem Petrem Cermanem
7. Pachtovní smlouva s panem Milošem Koženým
8. Kupní smlouva s panem Lubošem Mádlem a paní Jitkou Mádlovou
9. Kupní smlouva a panem Janem Entem a Davidem Brusákem
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s panem Michalem
Tačíkem
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s panem Jakubem
Veselým
12. Smlouva o dotaci s Obcí Dětenice – na provoz letního vlaku
13. Schválení OZV č.2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
14. Schválení požárního řádu Obce Libuň
15. Diskuze
16. Závěr a pozvání na kulturní akce
Hlasování o programu: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0.

Projednání jednotlivých bodů programu
1. Aktuálně v obci: Práce na rekonstrukci ZŠ ještě stále nebyly obnoveny. Veřejná soutěž,
konaná v průběhu srpna nám nebyla nakloněna a jediná došlá nabídka musela být
vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. V pondělí 2. září 2019 bylo vypsáno
další kolo veřejné soutěže na dostavbu ZŠ, které se bude hodnotit dne 20. 9. 2019.
Všichni věříme, že vybereme dodavatele a práce budou v co nejkratším termínu
obnoveny.
Jistě všichni zaregistrovali, že proběhly plánované oslavy 650 let Obce Libuň a 135 let od
založení SDH Libuň a z reakcí zúčastněných to byly oslavy zdařilé. Proto bych chtěl
vyzdvihnout přístup místních příspěvkových organizací a jim i všem dalším, kteří se na
akci podíleli za jejich práci jménem obce poděkovat.

Dne 24. 8. 2019 byly spuštěny nové webové stránky obce, které se budou průběžně
doplňovat. Rádi uvítáme připomínky a nápady na jejich případné zlepšení.
2. Kontrola usnesení 4. veřejného zasedání ze dne 12. 6. 2019:
Body č. 1 až 7 usnesení – neukládaly žádné další úkoly, případně pouze zveřejnění na
úřední desce, které bylo splněno (rozpočtové opatření č.1, závěrečný účet obce, opatření
k nápravě, účetní závěrka obce a ZŠ, rozdělení hosp. výsledku ZŠ a střednědobý výhled
rozpočtu).
Bod č. 8 usnesení – odstoupení od smlouvy s dodavatelem GATLIN, s.r.o. na
rekonstrukci školy odesláno ve stanoveném termínu. Následně byla provedena inventura
skutečného stavu rozpracovanosti a finanční inventura, která byla použita na vypracování
rozpočtu dostavby.
Bod č. 9 usnesení – Dodatek č. 1 nájemní smlouvy s Ekonomikou A. L. s.r.o., byl
podepsán.
Bod č. 10 usnesení – Pachtovní smlouva s panem Milošem Koženým bude uzavřena až
po dnešním zasedání z důvodu rozšíření o pozemky uvedené v záměru č. 10 dle
schválených podmínek.
Bod č. 11 a 12 usnesení – Směna pozemků s panem Karlem Šírem a paní Jiřinou Šírovou
a rovněž schválený nákup pozemku pod kapličkou v Šidlobech bude zrealizován po
souhlasných stanoviscích územního plánování a stavebního úřadu.
Bod č. 13 usnesení – Smlouva o spolupráci na provozování Sběrného dvora s Městem
Sobotka byla uzavřena.
Bod č. 14 usnesení – Darovací smlouva s Mateřským centrem Kapička byla podepsána a
dar poskytnut.

Bod č. 16 usnesení – přes stanovisko k projektu „Stezka pro pěší a vodovod Čimyšl“
s jednáním pokračovat jsme nezískali a už pravděpodobně nezískáme souhlas společnosti
Agros, s.r.o. s výstavbou stezky pro pěší.
3. Zpráva o hospodaření - viz příloha.
4. Schválení rozpočtové změny č. 2 a 3/2019 dle přílohy.
Hlasování o rozpočtových změnách č. 2 a č. 3/2019:pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
5. Darovací smlouva ve výši 20.000,-- Kč mezi Sklopískem Střeleč, a.s. a ZŠ Libuň.
Hlasování o darovací smlouvě: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
6. Nájemní smlouva s panem Petrem Cermanem dle záměru č. 9 pozemek p. č. 49/1 o
výměře 114 m2 v k. ú. Březka za účelem parkování z a700,--Kč/rok.
Hlasování o nájemní smlouvě: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
7. 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.
Hlasování o pachtovní smlouvě: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
8. 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
Hlasování o kupní smlouvě: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
9. 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
Hlasování o kupní smlouvě: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0
10. 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
Hlasování o smlouvě budoucí: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

11. 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
Hlasování o smlouvě budoucí: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

12. Schválení dotace Obci Dětenice na provoz letního vlaku v roce 2019 ve výši 4.000,-Kč.
Hlasování o dotaci: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

13. Schválení OZV č.2/2019 o stanovení místního koeficientu ve výši 2 pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Hlasování o OZV č. 2/2019: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

14. Schválení požárního řádu Obce Libuň
Hlasování o požárním řádu: pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

15. Diskuze
-

-

Paní Burdová otevírá diskuzi poděkováním za nové internetové stránky a vyjadřuje svoji
spokojenost.
Pan starosta sděluje, že jsou vítány jakékoliv připomínky, nebo nápady na jejich případné
zlepšení.
Paní místostarostka děkuje všem ženám za upečení vlastních výrobků na oslavy 650 let
Obce Libuň.
Paní Jozífková upozorňuje na plný kontejner na sklo na Březce.
Pan starosta odpovídá, že jsou dané intervaly svozu, ale že tuto skutečnost prověří a
případně zajistí častější svozy.
Paní Burdová se ptá, zda bude veřejnost podrobněji seznámena s novou OZV, která se
týká navýšení koeficientu na daň z nemovitých věcí a zda je potřeba, aby vlastníci těchto
nemovitostí měli pro tuto změnu něco udělat.
Paní Zrnečková odpovídá, že vlastníci nic dělat nemusí, neboť FU si to sám přepočítá a
jim bude jen navýšena platba, o které budou informováni. Dále podotýká, že samozřejmě
bude veřejnost podrobněji informována a to například na internetových stránkách, kde
bude uvedeno, z jakého důvodu se obec rozhodla tento krok udělat.
Paní Burdová vyjádřila svůj souhlas a spokojenost.

21. Závěr – Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly
návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny, nebo úpravy přijatých usnesení a pan

starosta se loučí a zve seniory na plánovaný výlet do Hřenska dne 19. 9. 2019, i když
podotýká, že ten kdo zaváhal tak má smůlu, neboť autobus je již plně obsazený.

Ukončeno: 18:30 hod.
Zapsala: L. Vránová
Ověřovatelé zápisu:

P. Veselý……………………………………………….
O. Fiala……………………………………………......

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2019

Sejmuto dne: 21. 9. 2019

