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. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou konaného
dne 20. 4. 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: 11 zastupitelů dle prezenční listiny
Nepřítomni: Ing. Žižka, B. Jiránek, M. Plaček, MUDr. Luxemburk
Zasedání ZO Libice nad Cidlinou je usnášení schopné.
Hlasování bude probíhat veřejně- zdvižením ruky.
Hlasování přítomno: 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Zapisovatelkou starostka určila paní Kamilu Růžičkovou.
Navržení ověřovatelé zápisu: M. Kožíšek, Ing. Vondráček
Hlasování přítomno: 11 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1
Program na pozvánce:
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Doplnění usnesení č. 46/6/16 ze dne 20. 12. 2016
4. Na vědomí RO č. 6/2016
5. Návrh RO č. 2/2017
6. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
7. Návrh Závěrečného účtu obce Libice nad Cidlinou za rok 2016
8. Schválení dodatku č. 2/2017 ke smlouvě NYKOS s.r.o.
9. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
10. Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby
Obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace
11. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C. – Choťánky
12. Obecně závazná vyhláška Obce Libice n. C. č. 1/2017
13. Diskuze
14. Závěr

Starostka dala návrh doplnit program o body:

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice nad Cidlinou- Opolany. Tento bod
bude zařazen jako bod 12
Žádosti spolků o dotaci na rok 2017 z rozpočtu obce. Tento bod bude zařazen jako bod č. 13
Dodatek č. 1 a 2. k OZV č. 1/2016 – noční klid- bod č. 15
Návrh usnesení č. 8/2/17 Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje následující
program:
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Doplnění usnesení č. 46/6/16 ze dne 20. 12. 2016
4. Na vědomí RO č. 6/2016
5. Návrh RO č. 2/2017
6. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
7. Návrh Závěrečného účtu obce Libice nad Cidlinou za rok 2016
8. Schválení dodatku č. 2/2017 ke smlouvě NYKOS s.r.o.
9. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
10. Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby
Obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace
11. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C. – Choťánky
12. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C. - Opolany
13. Žádosti spolků o dotaci na rok 2017
14. Obecně závazná vyhláška Obce Libice n. C. č. 1/2017
15. Dodatek č. 1 a 2 k OZV č. 1/2016 noční klid
16. Diskuze
17.Závěr
V 19.07 hod přišel MUDr. Luxemburk, počet zastupitelů: 12

Hlasování přítomno: 12 pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 8/2/17 bylo přijato

zdržel se: 1

Ad. 2. Usnesení rady
S usneseními rady seznámil zastupitele Ing. Růžička
Ad. 3. Doplnění usnesení č. 46/6/16 ze dne 20. 12. 2016
Starostka uvedla, že v usnesení je třeba doplnit, čím bude kryt schodek.
Návrh usnesení č. 9/2/17 : Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou doplňuje usnesení č.
46/6/16 ze dne 20. 12. 2016 na platné znění:
Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b),
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění Rozpočet Obce Libice nad Cidlinou
pro rok 2017 v závazných ukazatelích (paragrafech) dle přílohy jako schodkový. Schodek
bude kryt zůstatkem na účtu obce.
Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 9/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 4. Na vědomí RO č. 6/2016 poslední ke konci roku 2016 - příloha
Vysvětlení k tomuto bodu podala starostka obce.

Ad. 5. Návrh RO č. 2/2017
Položky RO vysvětlil Ing. Růžička.
Ing. Hamrník se dotázal, proč je v RO částka na dohody a VPP, když máme na údržbu obce
dost pracovníků, dříve to stačili 2 lidi. Starostka odpověděla, že na údržbu bývalo i 5
pracovníků.
Návrh usnesení č. 10/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2017, tak jak bylo předloženo ZO.
Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 10/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 6. Účetní závěrka za rok 2016, sestavená k 31. 12. 2016
Účetní závěrka byla zveřejněna na úřední a elektronické úř. desce 4. 4. – 20. 4. 2017
Účetní závěrka obsahuje: rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, inventarizační zpráva, výsledky
finanční kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 11/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s §
84, odst. 2, písm. b) zákon č. 128/2000 Sb., O obcích (obecních zřízení) v platném znění
Účetní závěrku za rok 2016.
Hlasování přítomno: 12 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 11/2/17 bylo přijato

zdržel se: 4

Ad. 7. Návrh Závěrečného účtu Obce Libice nad Cidlinou za rok 2016
Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úř. desce 4. 4. – 20. 4. 2017
s výhradou. Starostka uvedla, že chyby a nedostatky, které byly zjištěny při přezkoumání a jsou
uvedeny ve zprávě o přezkoumání obce, jsou malé závažnosti a proto navrhuje přijmout usnesení o
schválení závěr. účtu za rok 2016 BEZ VÝHRAD.
MUDr. Luxemburk podotkl, jak můžeme schvalovat něco bez výhrad, když víme, že tam jsou chyby.
Starostka odpověděla, že si ověřila přímo na krajském úřadě, že chyby jsou malé závažnosti a lze tedy
ZU schválit bez výhrad. Dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 12/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84,
odst. 2., písm. b), zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění Závěrečný účet
obce Libice nad Cidlinou za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování přítomno: 12 pro: 8 proti: 3 zdržel se: 1
Usnesení č. 12/2/17 bylo přijato
Ad. 8. Schválení Dodatku č. 2/2017 ke smlouvě NYKOS, s.r.o.
Ing. Hamrník se dotázal, v čí majetku budou modré a žluté popelnice, kdyby se po pěti letech
vypověděla smlouva a jestli se budou vracet ve stavu, v jakém po letech budou. Starostka
odpověděla, že budou stále v majetku NYKOS a vrátí se tak, jak budou použité.
Návrh usnesení č. 13/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje Dodatek č. 2/2017
ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, tak jak byl předložen ZO a pověřuje
starostku obce k jeho podpisu.

Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 13/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 9. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Starostka uvedla, že smlouva je o pořízení většího kontejneru na sběr větších kusů vyřazeného
elektrozařízení. Kontejner bude umístěn v parčíku u hasičské zbrojnice.
MUDr. Luxemburk řekl, že ve smlouvě je, že zařízení bude umístěno do 1 roku od podepsání smlouvy.
Dotázal se, kdy konkrétně bude kontejner umístěn a zda bude obec platit pronájem i v době, kdy tady
kontejner nebude. Ing. Hamrník se rovněž dotázal, kolik zaplatí obec za pronájem a jestli bylo
vypsáno výběrové řízení. Starostka odpověděla, že není v zájmu ASEKOL, aby umístění kontejneru
zdržovali a ze smlouvy vyplynulo, že pronájem je zdarma.
Návrh usnesení č. 14/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje Smlouvu o spolupráci
při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.

Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 14/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 10. Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace
Návrh usnesení č. 15/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o
poskytnutí dotace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 15/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 11. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C. – Choťánky
Návrh usnesení č. 16/2/17: 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 Choťánky

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 16/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 12. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Libice n. C. – Opolany
Návrh usnesení č. 17/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu základní školy č. 1/2017 mezi obcí Libice nad Cidlinou a obcí Opolany

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 17/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 13. Žádosti spolků o dotaci na rok 2017
Žádosti posoudil finanční výbor a předložil je radě obce. Rada obce Libice n. C. schválila částky do
50.000,- Kč. Částky nad 50.000,- jsou předloženy ke schválení ZO. Příspěvky budou vypláceny ve
dvou splátkách a z § 3421(využití volného času dětí a mládeže) na základě předložených faktur.
SDH Libice nad Cidlinou
Návrh usnesení č. 18/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 85, písm.
c), zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění dotaci z rozpočtu obce pro SDH
Libice nad Cidlinou v roce 2017 ve výši 60.000,- Kč + 20.000,- Kč z § 3421 (využití volného času dětí a
mládeže).

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 18/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Tělocvičná jednota SOKOL Libice n. C.
Návrh usnesení č. 19/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 85, písm.
c), zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění dotaci z rozpočtu obce pro
Tělocvičnou jednotu SOKOL Libice nad Cidlinou v roce 2017 ve výši 100.000,- Kč.

Hlasování přítomno: 12 pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 19/2/17 bylo přijato

zdržel se: 1

Tělovýchovná jednota Libice n. C.
MUDr. Luxemburk se dotázal, zda zastupitelé viděli v dokladech doložených při vyúčtování TJ za
loňský rok účtenku za bagetu a za naftu a že se mu zdá vyúčtování místy zmatečné. Ing. Vondruška
konstatoval, že 2 sekačky TJ jsou na benzin.
Starostka dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 20/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 85, písm.
c), zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění dotaci z rozpočtu obce pro
Tělovýchovnou jednotu Libice nad Cidlinou v roce 2017 ve výši 100.000,- Kč + 20.000,- Kč z § 3421
(využití volného času dětí a mládeže)

Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 20/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Žádost DIAKONIE ČCE, středisko Libice n. C., o dotaci na rok 2017 z rozpočtu obce
požadovaná částka 100.000,- Kč, částka navržená výborem 90.000,- Kč.
Ing. Hamrník podal protinávrh, aby Diakonii byla poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč.
Starostka dala hlasovat o protinávrhu.
Návrh usnesení č. 21/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 85, písm.
c), zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění dotaci z rozpočtu obce pro
DIAKONII ČCE, Středisko Libice nad Cidlinou, ve výši 100.000,- Kč.

Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3
Usnesení č. 21/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 14. Obecně závazná vyhláška Obce Libice n. C. č. 1/2017
Návrh usnesení č. 22/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje OZV č. 1/2017 –
Stanovení školských obvodů, tak jak byla přeložena ZO.

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 22/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 15. Dodatek č. 1 a č. 2 k OZV č. 1/2016 o nočním klidu
Ing. Vondráček uvedl, že by mělo být uvedeno, že prodloužení nočního klidu bude bez dělobuchů.
Návrh usnesení č. 23/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 1 k OZV
č. 1/2016, a to takto: Doba nočního klidu se vymezuje na den 6. 7. 2017 od 2 do 6 hodin v ulici Ke
stadionu, areál hřiště, z důvodu pořádání soukromé oslavy (žadatel Pavel Lambert).

Hlasování přítomno: 12 pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 23/2/17 bylo přijato

zdržel se: 1

Návrh usnesení č. 24/2/17: Zastupitelstvo Obce Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 2 k OZV č.
1/2016 a to takto: Doba nočního klidu se vymezuje na den 7. 5. 2017 od 2 do 6 hodin z důvodu
konání hudební produkce v KD ( žadatel SDH Libice nad Cidlinou).

Hlasování přítomno: 12 pro: 12 proti: 0
Usnesení č. 24/2/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad 16. Diskuze
MUDr. Luxemburk se dotázal, zda rada odsouhlasila dotaci pro MS Opolany a v jaké výši. Starostka
odpověděla, že dotace byla schválena ve výši 15.000,- Kč. MUDr. Luxemburk uvedl, zda je vhodné
dávat dotaci spolku, který prohrál soud. Ing. Růžička řekl, že dotace není na náklady soudního sporu,
ale na výsadbu zeleně a na medikaci pro zvěř, na toto dávají vyúčtování, a dále připomněl, že myslivci
pomáhají při údržbě obce – při sobotním úklidu vybrali odpad z příkopu od Libice ( směr Choťánky ).
V. Šafránek se dotázal, kdy budou instalovány sloupky na komunikaci podél starého hřiště. Starostka
odpověděla, že jsou objednány nové patky ( staré se při demontáži ohnuly ). Dále informovala
zastupitele, že řešila s Policií ČR skutečnost, kdy rodiče vozí děti až ke škole, parkují přímo na
autobusové zastávce. Bude tam umístěno dopravní značení. Rovněž je v řešení problémová
křižovatka u opravny U čerta – SEDOZ vypracuje projekt a celá křižovatka bude nově řešena.
Ing. Hamrník se dotázal, zda sloupky budou na stejném místě. Starostka odpověděla, že u starého
hřiště zůstanou, u čističky ne. Tam musí být umístěny na místě, kde budou osvětleny sloupem veř.
osvětlení.
V. Šafránek upozornil na rozbitou lavičku u jezu a dále se dotázal, zda bude dodlážděn přechod na
Opolanské ulici ( u autobus. zastávky ). Starostka odpověděla, že u jezu bude umístěna nová lavička,
stejně jako u Diakonie. Ohledně dodláždění u přechodu uvedla, že zaměstnanci úřadu jsou stále
nemocní a že i ona sama chodí uklízet obec. Pracovníky na veřejně prospěšné práce se zatím
nepodařilo sehnat, nikdo nechce fyzicky pracovat. M. Soókyová konstatovala, že by zastupitelé měli
starostce s tímto problémem pomoci. MUDr. Luxemburk uvedl, že zaměstnanci by měli starostku
poslouchat a pokud neplní svoji práci, měl by se s nimi rozvázat pracovní poměr. Bc. Král k tomuto
dodal, že zaměstnanci mají platnou pracovní smlouvu. Pokud neplní úkoly, dostanou výtky, pak
teprve je můžeme propustit. A až potom můžeme shánět nové zaměstnance. Na obecní zaměstnance
je potřeba větší kontrola.
V. Šafránek se dotázal, jak pokračuje řešení železniční vlečky přes Opolanskou ulici. Starostka
odpověděla, že v březnu posílala další dopis, aby majitel vlečku opravil.
Pan Bezucha upozornil na to, že obec by měla čisti kanalizační vpustě, v případě silného deště nebude
mít voda kam odtékat. Dále se dotázal, zda obec počítá s vybudování sociálního bytu a uvedl, že
v současnosti se na tyto akce dostávají dotace. Bc. Král odpověděl, že k získání dotace na soc. byt jsou
pravidla – musí být vypracován projekt a byt po vybudování nesmí zůstat prázdný. M. Hamrníková
dodala, že sociální byt by byl potřeba, v minulosti ho někteří občané potřebovali.
MUDr. Luxemburk se dotázal, zda by bylo možné požádat o další automat na vodu a umístit ho na
Zámostí. Starostka slíbila, že to zjistí.

Ing. Vondráček se dotázal, zda je nutné, aby před poutí najížděli atrakce do vsi již v úterý. Starostka
odpověděla, že je to tak dané ve smlouvě a v minulých letech to tak rovněž bylo. V příštím roce
můžeme zkusit stanovit jiný termín, např. středu.
Ad 17. Závěr

Ze zasedání ZO byl pořízen zvukový záznam.
Zasedání ukončeno v 20.20 hod

Zapisovatelka: K. Růžičková

…………………………………………………………..

Ověřovatelé: Milan Kožíšek

…………………………………………………………..

Ing. P. Vondráček

…………………………………………………………..

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

