ZASTUPITELSTVO OBCE LIBENICE

16/8/2013

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Libenice, konaného dne 16. 08. 2013, od 19. 00 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Libenice (dále též „ZO“) bylo zahájeno v 19.04 hod.
místostarostou obce Libenice („předsedající“) Lubomírem Marcinem.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno - informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu v Libenicích zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dnů a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“(
Příloha č. 1).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů ZO ( Příloha č. 2) konstatoval,
že je přítomno členů ZO, takže ZO je tedy usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni : L. Marcin, J. Buřičová, P. Nohýnek, M. Douda, M. Růžička, ing. J. Bartušek, R.
Versteegová
Omluveni: 0

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Předsedající podal návrh, aby ověřovateli zápisu byli pověřeni M. Růžička a P. Nohýnek a
zapisovatelkou I. Imramovská.
Hlasování: Pro:7 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Program :
1.

Žádost o navýšení částky na opravu pomníku

2.

Návrhy zastupitelů na vytvoření interního systému provozování obecního
vodovodu

3.

Informace o navýšení kapacity účetního programu

4.

Rozpočtové opatření č. 4

5.

Projednání navýšení počtu zaměstnanců na údržbu obce

6.

Projednání úhrady víceprací při stavbě „Prodloužení vodovodu“ v lokalitě

280 02 Libenice 115

1

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBENICE

16/8/2013

Vápenka
7.

Diskuze

Dále navrhl předsedající dozařadit další body programu ( před diskuzi):
8. Návrh na ukončení nájmu hospody – č.p. 65 z důvodu podání výpovědi nájemců –
9. Návrh na schválení zveřejnění záměru na pronájem pivnice – předkládá J. Buřičová
10. Návrh na schválení dohody o provedení práce - zaměření hřbitova.
11. Návrh na výběr firmy na opravu pozemních komunikací
12. Návrh na okamžitou opravu boční hráze rybníka.
13. Návrh na znovuotevření smlouvy DALFOS na dokončení stavby na Vápence ihned
po kolaudaci vodovodu.
14. Informace kontrolního výboru
15. Stížnost pana L. Jíchy.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 134 /2013 ZO souhlasí s doplněním programu.
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Žádost o navýšení částky na opravu pomníku ( příloha č. 3) – překládá J. Buřičová
Předkladatelka návrhu žádá na základě vypracované odborné studie o navýšení stávající
částky o dalších 6 000,- Kč.
Hlasování: Pro: 2, proti: ing. Bartušek, zdržel se: Douda, Růžička, Nohýnek, Marcin
Návrh nebyl přijat.
Návrhy zastupitelů na vytvoření interního systému provozování obecního

2.

vodovodu – předkládá J. Buřičová
28. srpna 2013 od 19.00 hod. se uskuteční pracovní schůzka s panem Mašínem, kde se
projednají podrobnosti a podmínky provozování vodovodu. P. Douda do té doby zjistí
podmínky pojištění.
Návrh na vytvoření interního systému – M. Růžička :
1) Provozní řád, ze kterého vyplývají ostatní věci.
2) Úkoly úřednice obce :


přehled jednotlivých o smlouvách na dodávku vody
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přehled o mapách, výkresové dokumentaci vodovodního řadu
příprava a předávání podkladů a informací osobě oprávněné – p. Mašín, pro odesílání
dat na příslušné instituce
spolupráce s účetní obce

3. Účetní obce :



sepisování faktur pro občany + evidence neplatičů
spolupráce s osobou oprávněnou – p. Mašín

4. P. Mašín :

3.

mandátní smlouva + dohoda o spolupráci
Informace o navýšení kapacity účetního programu – předkládá J. Buřičová

Současný modul GORDIC je pouze na 300 účetních operací, nutno rozšířit na 1500 účetních
operací v ceně 7 000,- Kč.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 135/2013 : ZO souhlasí s navýšením kapacity účetního programu GORDIC.
4.

Rozpočtové opatření č. 4 – předkládá J. Buřičová – příloha č. 4

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.136/2013 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy č. 4
6.

Projednání navýšení počtu zaměstnanců na údržbu obce – předkládá L. Marcin

Obec Libenice má možnost využít nabídku Úřadu práce, který nabízí v rámci nového
dotačního programu dotaci na dalšího zaměstnance – 30 hodin měsíčně do 31. 10. 2013.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 137/2013: ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Obce Libenice o 1
pracovníka na údržbu obce – na dobu určitou, do 31. 10. 2013 a pověřuje starostku obce
uzavřením pracovní smlouvy.
7.
Projednání úhrady víceprací při stavbě „Prodloužení vodovodu“ v lokalitě
Vápenka – předkládá L. Marcin
V rámci stavby „Prodloužení vodovodu“ na Vápence vyvstala nutnost přeložit ze soukromého
pozemku na pozemek SBD + nadzemní hydrant. Tato přeložka si vyžádala vícepráce
v hodnotě 74 000,- Kč, celková cena vzroste na 917 990,- Kč.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: p. Nohýnek
Usnesení č. 138/2013: ZO souhlasí s úhradou částky 74 000,- Kč za vícepráce při stavbě
„Prodloužení vodovodu na Vápence“ firmě Březina.
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8.
Projednání ukončení nájmu pivnice na základě podané výpovědi – předkládá L.
Marcin
Na základě výpovědi Zdeňka Bureše a Dany Veselé, přijaté Obecním úřadem v Libenicích, je
nutno vypsat nové výběrové řízení na pronájem hostince – č.p. 65. Výpověď byla podána
k 30. 9. 2013.
ZO bere na vědomí ukončení nájmu pivnice č.p. 65 Z. Burešovi a D. Veselé k 30. 9. 2013.
9.
Projednání zveřejnění záměru pronajmout pivnici v objektu č. p. 65 v Libenicích
( Příloha č. 5) – předkládá J. Buřičová
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 139/2013: ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pivnice v č. p. 65
v Libenicích od 1. 10. 2013 za podmínek a v rozsahu dle záměru.
10. Zařazení bodu – vyrovnání s nájemci
ZO souhlasí z doplněním programu o tento bod.
Finanční vyrovnání s nájemci - přesouvá se na příští zasedání.
10. Návrh na schválení dohody o provedení práce - zaměření hřbitova – předkládá L.
Marcin
Na základě zveřejnění výzvy na provedení zaměření hřbitova v projednaném rozsahu obdržela
Obec Libenice nabídku od Jana Součka, Libenice






Opis údajů z náhrobků do karty vydané OÚ
Pořízení fotografií hrobových míst s popisem
Zjištění rozměrů (plochy) každého hrobu 20,- Kč x 150
Předání fotografií na CD nosiči
Plánek v měřítku

Za celkovou částku 4.500,- Kč.
Na základě dohody se prodlužuje výzva na zaměření hřbitova do 5. 9. 2013 s pozměněním
výběrových kritérií.
11. Návrh na výběr firmy na opravu pozemních komunikací – předkládá M. Růžička
Své nabídky zaslaly firmy
VEKTRA : 141 441,- Kč
REAKOM : 162 928,- Kč
DALFOS : 241 952,- Kč
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SILMEX : 260 670,30 Kč
AVE : 152 069,53 Kč
Technické služby města Poděbrady : 236 881,70 Kč
R. Versteegová opustila jednání ZO v 21.04 hod.
Hlasování: Pro: 5 , proti: 0, zdržel se: J. Buřičová
Usnesení č. 140/2013: ZO se usnáší, že opravu MK bude provádět firma VEKTRA za
cenu 141 441,- Kč a výkazem výměr dle přílohy a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12. Návrh na okamžitou opravu boční hráze rybníka - předkládá L. Marcin
Havarijní stav-nutno urychleně řešit
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 141/2013 ZO pověřuje místostarostu oslovením min. 3 firem výběrem firmy
boční hráze včetně napojení obtoku
13. Návrh na znovuotevření smlouvy DALFOS na dokončení stavby na Vápence ihned
po kolaudaci vodovodu.
Ihned po kolaudaci vodovodu 27. 8. 2013 nutno pokračování prací v lokalitě na Vápence.
Kontrolní výbor prověří platnost smlouvy s firmou DALFOS.
11. Diskuze:
Předsedající ukončil zasedání ZO v 21.46 hod.
Z jednání ZO nebyl z technických důvodů pořízen zvukový záznam, který je archivován OÚ
Libenice a zveřejněn na webových stránkách www.libenice.cz.

místostarosta: Lubomír Marcin……………………………………………

Ověřovatel: …………………………………………………

Ověřovatel: …………………………………………………

Zapsala a za správnost vyhotovení zodpovídá: Ivana Imramovská
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