Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, tel.č. 325 637 141(254)
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz
ČS Poděbrady a.s. 0504253319/0800, IČO - 239 381

--------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou konaného
dne 23. 2. 2017 od 19.00 hod ve vinárně KD

Starostka zahájila zasedání ZO. Konstatovala, že bylo řádně svoláno dle jednacího řádu,
program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem zastupitelům a dále byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem v místě obvyklým.
Přítomno: 10 zastupitelů dle prezenční listiny
Nepřítomni: Ing. Žižka, Ing. Vondráček, MUDr. Luxemburk, M. Hamrníková, Ing. Hamrník
Zasedání ZO Libice nad Cidlinou je usnášení schopné.
Hlasování bude probíhat veřejně- zdvižením ruky.
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
Zapisovatelkou starostka určila paní Kamilu Růžičkovou.
Navržení ověřovatelé zápisu: V. Šafránek, P. Lednický
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Program na pozvánce:
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Návrh RO č. 1/2017
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu v obci
5. Prodej pozemku pod trafostanicí
6. Dodatek č.1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
7. Nařízení vlády ze dne 28. listopadu 2016
8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C.- Odřepsy
9. Diskuze
10. Závěr

K programu nebyly připomínky, starostka dala hlasovat o schválení programu.
Návrh usnesení č. 1/1/17 Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje následující
program:
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Návrh RO č. 1/2017
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu v obci
5. Prodej pozemku pod trafostanicí
6. Dodatek č.1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
7. Nařízení vlády ze dne 28. listopadu 2016
8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C.- Odřepsy
9. Diskuze
10. Závěr

Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 1/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 2. Usnesení rady
S usneseními rady seznámil zastupitele Ing. Růžička
Ad. 3. Návrh RO č. 1/17
Vysvětlení k rozpočtovému opatření podal Ing. Růžička.
Návrh usnesení č. 2/1/17 : Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje RO č. 1/2017,
tak jak bylo předloženo ZO.
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 2/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu v obci Libice n. C.
K dodatku neměl nikdo ze zastupitelů připomínku, starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 3/1/17: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 1
ke Smlouvě o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu v obci Libice nad Cidlinou
mezi Obcí Libice nad Cidlinou a Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. , tak jak byl předložen
ZO
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 3/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 5. Prodej pozemku pod trafostanicí
Záměr vyvěšen 5. 1. – 23. 1. 2017.

Návrh usnesení č. 4/1/17: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85
písm. a), zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění schvaluje prodej části pozemku pod
transformovnou stojící na části plochy parcely p. č. 897/7 v k. ú. Libice nad Cidlinou, LV
10001, kterou je parcela p. č. 701 v k. ú. Libice nad Cidlinou, vytvořená oddělením části
z parcely p. č. 897/7 dle geometrického plánu pro vyznačení budovy č. 721-1166/2016 o

výměře 10 m2 a to ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, Děčín, PSČ 405 02. Cena pozemku 200,- Kč/m2 . Celková cena pozemku
2.000,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 4/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 6. Dodatek č.1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
Návrh usnesení č. 5/1/17 Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č.
1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství tak, jak byl předložen ZO a
pověřuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 .proti: 0
Usnesení č. 5/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 7. Nařízení vlády ze dne 28. listopadu 2016
Nařízení vlády č. 414/2016 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které nabylo
účinnosti 1. ledna 2017. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. byla přílohou pozvánky.

Návrh usnesení č. 6/1/17: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu
s nařízením vlády č. 414/2016 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle přílohy č. 1- měsíční
odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů
nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města
Prahy s platností od 1. 3. 2017.
Hlasování přítomno: 10 pro: 6 proti: 1 zdržel se: 3
Usnesení č. 6/1/17 nebylo přijato
Ad.8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C.- Odřepsy
Obec Odřepsy předložila Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ. Důvodem je, že
obce, ze kterých děti dochází do školy a školky, musí mít dohodu s obcí , kde se ZŠ nebo MŠ nachází.
Pokud tato dohoda není, školská zařízení nejsou povinna děti přijmout.
Bc. Král poznamenal, že by bylo vhodné, aby okolní obce, ze kterých děti do mateřské školy dochází,
finančně přispívaly na provoz. B. Jiránek řekl, že bychom měli propočítat náklady, oslovit okolní obce
a schválit toto společně.

Návrh usnesení č. 7/1/17: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje Dohodu
o vytvoření společného školského obvodu základní a mateřské školy č. 1/2017
mezi Obcí Libice nad Cidlinou a Obcí Odřepsy
Hlasování přítomno: 10 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 7/1/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 9. Diskuze
B. Jiránek uvedl, že by se měla ze stromu u Diakonie sundat vánoční výzdoba, starostka
odpověděla, že je objednána technika.
Do diskuze se přihlásil pan Vinduška a řekl, že již léta usilují o to, aby obec zbudovala v ulici
Na Zámostí chodníček po levé straně silnice směrem k mostu. Chodit v zimě po silnici je velké
riziko, některá auta vjíždí do obce velkou rychlostí. Dále upozornil, že na mostě se v zimě
málo prohrnovalo, je tam napadané listí a nepořádek. Do chodníků zarůstají větve
z vedlejších pozemků a je to neudržitelný stav. Paní Vindušková dodala, že chodníky jsou
v katastrofálním stavu. Bc. Král odpověděl, že situace je špatná, ale chodníky jsou stále
v majetku Středočeského kraje. Co se týká zbudování chodníku Na Zámostí, pozemek kolem
silnice pravděpodobně také nebude obce.
Vinduškovi dále zmínili, že v Olškách za jejich zahradou jsou 3 břízy, jedna je silně nakloněna
nad jejich zahradu a a dotázali se, co udělat pro to, by se mohla skácet. Rovněž vzrostlé
smrky jsou již 1/3 vrostlé na jejich pozemku. Starostka odpověděla, že prvním krokem je
zjisti, kdo je majitelem pozemku, kde stromy rostou, pak je možné jednat dál.
M. Soókyová upozornila na nepořádek pana Třísky na pozemku při cestě ze Soutoku.
Starostka odpověděla, že nepořádku v obci je víc a obec bude posílat dopisy s výzvou
k nápravě.
Starostka v diskuzi informovala o tom, že nádoby na třídění plastu a papíru v domácnostech
budou k dispozici dřív, než se očekávalo a NYKOS je mohou sehnat do 6-ti týdnů. Bc. Král
dodal, že Tatce a Veltruby už takto třídí. V letošním roce to rovněž zavedeme u nás, zatím
jako zkušební provoz. Koncem roku třídění vyhodnotíme.

Ad 10. Závěr
Ze zasedání ZO byl pořízen zvukový záznam.
Zasedání ukončeno v 19.51 hod

Zapisovatelka: K. Růžičková

…………………………………………………………..

Ověřovatelé: Václav Šafránek

…………………………………………………………..

Pavel Lednický

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
Jaroslava Vojtíšková, starostka obce

