OBEC LIBOTOV 2014
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152
zsxa6xn

Zápis číslo 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 25. června 2014
přítomní: pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava, pan Martin Hynek, pan Jan Macoun ,
pan Mgr. Milan Frýba, pan Vladimír Švába
omluveni: pan Jaroslav Kubinec
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v 21:55 hod.
za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Výběr a schválení dodavatele na provedení výběrového řízení podle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Schválení smlouvy č. 37/03/2014 o provádění technického dozoru investora
nad realizací stavby ,,Vodovod Libotov“.
Schválení smlouvy č. 38/032014 o poskytnutí finanční podpory v rámci
programu 129250 na akci ,,Vodovod Libotov“.
Rozhodnutí o pořádání akce ,, Den obce Libotov“
Revokace usnesení koupě p.č. 432 v k.ú. Libotov.
Různé
Program jednání byl schválen.

1.

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Vladimír Švába a pan Jan Macoun
hlasování:
6 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Mgr. Milan Frýba
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hlasování:
6 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28.5.2014

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna beze zbytku.
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 28.5.2014 na vědomí.
4.

Výběr a schválení dodavatele na provedení výběrového řízení podle zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení následující 3 firmy, které byly osloveny:
a)
Společná CIDLINA, o.s., 503 63 Nepolisy 75, manažerka Jana Bitnerová,
cenová nabídka 72 600,-Kč včetně DPH
b)
Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391. 500 02 Hradec Králové, IČO 28806123, DIČ
CZ288061123, zastoupená předsedou představenstva Davidem Studničkou
Cena 20 000Kč bez DPH, předloženy byly certifikát k pojistné smlouvě, referenční listy i od obcí
c)
VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o. Hradec Králové, Na Střezině 1079, 500 03
Cena 20-22 tisíc Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce vybralo firmu číslo 2 a zmocňuje starostu podepsáním smlouvy
Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391. 500 02 Hradec Králové, IČO 28806123, DIČ
CZ288061123, zastoupená předsedou představenstva Davidem Studničkou
Cena 20 000Kč bez DPH, předloženy byly certifikát k pojistné smlouvě, referenční listy

hlasování:
6pro
Návrh byl schválen.

5.

0 proti

0 se zdrželo

Schválení smlouvy č. 37/03/2014 o provádění technického dozoru investora nad realizací
stavby ,,Vodovod Libotov“.

Starosta obce navrhl firmu PROIS, a.s. Zastupitelstvo požaduje oslovit další firmy
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Starosta osloví další firmy a na příštím zasedání bude vybrána firma, která bude provádět technický
dozor.
Návrh nebyl schválen.
6.

Schválení smlouvy č. 38/03/2014 o poskytnutí finanční podpory v rámci programu 129250
na akci ,,Vodovod Libotov“.

Starosta obce navrhl schválit smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.
(Občanský zákoník), v plném znění s firmou PROIS,a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
zastoupenou Václavem Mrštíkem IČO 259 43 022, DIČ CZ25943 022
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

7.
Rozhodnutí o pořádání akce ,, Den obce Libotov“
Starosta obce navrhl konání ,,Den obce.“
hlasování:
6 pro 0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl schválen.
Starosta obce navrhl přenechat stánek na tuto akci SDH Libotov
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

Starosta obce navrhl program: 13,00 mše v kapli
14,30 opékaní prasete
16,30 hudba
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
8.

0 proti

0 se zdrželo

Revokace usnesení koupě p.č. 432 v k.ú. Libotov.

Starosta obce navrhl revokovat usnesení č. 3/2, ze zasedání, které se konalo 23.dubna 2014
Na návrh SPÚ, který doporučuje prodat pozemek až po dokončení pozemkových úpravách.
Nákup pozemku p.č. 432 o rozloze 994m2 za cenu 6 396,--Kč
bod 6, odkoupení parcely ze dne 23.dubna 2014
Odkoupení bude realizováno až po dokončení pozemkových úprav
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
9.

0 proti

0 se zdrželo

Různé

3

9a) Dopis ze dne 4.6.2014 od sourozenců Josef Hrdý, Vladimír Hrdý, Marie Hynková, Eliška
Žižková , kde reagují na rozhodnutí ZO ze dne 29.ledn 2014
ZO na dnešním zasedání rozhodlo. Nákup pozemku p.č. 112 na kterém je autobusová čekárna
v malém Libotově a odprodej pozemku č. 9 bude rovněž řešen po dokončení pozemkových
úprav v obci.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo

9b) Starosta informoval zastupitelstvo o jednom volebním okrsku v obci Libotov a vyzval, aby
kandidující strany daly své zástupce do volební komise
ZO vzalo informaci na vědomí

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 25. června 2014
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5/1

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na schválení programu jednání, na ověřovatelích
zápisu: pan Jan Macoun a pan Vladimír Švába a na zapisovateli: Mgr. Milan Frýba.

5/2

Zastupitelstvo obce Libotov šesti hlasy schválilo výběr firmy Profesionálové, a.s. cenu
20 000Kč na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby ,,vodovod Libotov“. Zmocňuje
starostu podepsáním smlouvy.

5/3

Zastupitelstvo obce Libotov pověřuje starostu oslovit další firmy na provádění technického
dozoru.

5/4

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo smlouvu 38/3/2014 o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl.
zák.č.
89/2012
Sb.
v plném
znění
s
firmu
PROIS

5/5

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo pořádat akci ,, Den obce“

5/6

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo přenechat stánek na akci ,,Den obce“ SDH.

5/7

Zastupitelstvo šesti hlasy schválilo program na akci ,,Den obce“.

5/8

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo revokaci usnesení 3/2, ze ZO z 23.4.2014 o odkoupení
pozemku p.č. 432 až po dokončení pozemkových úpravách.

5/9

Zastupitelstvo obce šesti hlasy neschválilo žádost sourozenců Hrdých, paní Hynkové a paní
Žižkové. Nákupem a prodejem e bude zabývat rovněž až po dokončení pozemkových úpravách

V Libotově 25.6.2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

………………………

Ověřovatelé zápisu: Jan Macoun
Vladimír Švába

……………………….

............................................
….........................................
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