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. 6/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou konaného
dne 21. 12. 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: 8 zastupitelů dle prezenční listiny
Nepřítomni: V. Šafránek, P. Lednický, P. Volejník, Ing. Žižka, MUDr. Luxemburk,
M. Hamrníková, Ing. Hamrník

Zasedání ZO Libice nad Cidlinou je usnášení schopné.
Hlasování proběhne veřejně- zdvižením ruky.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelka: Kamila Růžičková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vondruška, B. Jiránek
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Starostka přečetla návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Návrh RO č. 5/2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 – 2020
Zmocnění rady obce ke schválení a provádění RO během roku včetně posledního RO
za kalendářní rok
6. Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2018
7. NYKOS a.s. – dodatel č. 5/2017
8. Změna č. 4. ÚP Libice nad Cidlinou
9. Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky –GDPR
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (České dráhy, a.s.)
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.)
12. Příkazní smlouva DPU REVIT s.r.o.

13. Odměny zastupitelů
14. Diskuze a závěr
Nikdo ze zastupitelů nepodal k programu námitku ani doplnění.
Návrh usnesení č. 39/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje následující program:
1. Zahájení
2. Návrh RO č. 5/2017
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
4. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 – 2020
5. Zmocnění rady obce ke schválení a provádění RO během roku včetně posledního RO
za kalendářní rok
6. Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2018
7. NYKOS a.s. – dodatel č. 5/2017
8. Změna č. 4. ÚP Libice nad Cidlinou
9. Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky –GDPR
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (České dráhy, a.s.)
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.)
12. Příkazní smlouva DPU REVIT s.r.o.
13. Odměny zastupitelů
14. Diskuze a závěr
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 39/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 2. Návrh RO č. 5/2017
Položky vysvětlil ing. Růžička
Návrh usnesení č. 40/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017,
tak jak bylo předloženo ZO
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 40/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 3. Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu byl předložen radě obce i finančnímu výboru. K navrženému rozpočtu podal
vysvětlení Ing. Růžička.
Návrh usnesení č. 41/6/17 : ZO Obce Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84, odst. 2
písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, Rozpočet Obce Libice nad
Cidlinou pro rok 2018 v závazných ukazatelích (paragrafech) dle přílohy jako schodkový.
Schodek bude kryt zůstatkem na účtu obce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 41/6/17 bylo přijato

Ad. 4. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019- 2020
Vysvětlení k rozpočtovému výhledu podal Ing. Růžička. Dále uvedl, že v návrhu výhledu
navrhuje doplnit v par. 0000 příjmy o 1,500.000,- Kč, rovněž ve výdajích u par. 3392 částku

1,500.000,- Kč. Jde o finanční prostředky na udržovací práce v kulturním domě. Celková
částka příjmů i výdajů bude tedy 19,777.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 42/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje střednědobý rozpočtový výhled
na období 2019- 2020 opravený v příjmech ( par. 0000 Daňové příjmy ) i ve výdajích ( par.
3392 Zájmová činnost v kultuře) o částku 1,500.000,- Kč. Příjmy celkem 19,777.000,- Kč,
výdaje celkem 19,777.000,- Kč.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 42/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad.5. Zmocnění rady obce ke schválení a provádění RO během roku včetně posledního
RO za kalendářní rok.
Návrh usnesení č. 43/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje zmocnění pro Radu obce Libice
nad Cidlinou ke schvalování a provádění rozpočtového opatření takto:
- rozpočtové příjmy v neomezené výši
- poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok do výše 300.000,- ve výdajích.
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZO
na nejbližším příštím zasedání.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 43/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 6. Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2018
Příkazní smlouva byla součástí pozvánky. Cena na rok 2018 180,- Kč/občan/rok. Celková cena
na rok 2018 činí 229.140,- Kč a je vyčíslena ve vztahu na občana částkou 180,- Kč a dána
součinem počtu 1273 obyvatel obce, vycházejícího ze statistického údaje ČSÚ o počtu
obyvatel obcí k 01. 01. 2017. Pro připomenutí – měsíční odměna ve výši 5.000,- Kč a
navýšená o zákonné DPH se čerpá z účtu dopravní obslužnosti, ne tedy za každou obec, ale
částka je za všechny obce a města. Přepočítaný podíl na odměně za celý rok činí 789,- Kč.
Návrh usnesení č. 44/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Příkazní smlouvu na rok 2018
s Městem Městec Králové, že v zastoupení příkazce – Obce Libice nad Cidlinou uzavře
s dopravci smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2018. Podpisem pověřuje starostku
obce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 44/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 7. NYKOS a.s. – dodatek smlouvy č. 5 /2017
Mění se svoz kovových obalů z 4x ročně na 1x 30 dní. Cena na obyvatele se navyšuje o 7,- Kč,
tzn. z původních 273,-/obyvatel na 280,- Kč/ obyv.
Návrh usnesení č. 45/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 5/2017 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství s NYKOS a.s. tak jak byla předložena ZO. Podpisem
dodatku pověřuje starostku obce.

Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 45/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 8. Změna č. 4. ÚP Libice nad Cidlinou
Materiál ke změně č. 4 ÚP sídelního útvaru Libice nad Cidlinou byl předložen s pozvánkou
Návrh usnesení č. 46/6/17 : Zastupitelé projednali upravené zadání Změny č. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou dle stanovisek dotčených orgánů. ZO dle § 47
odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru
Libice nad Cidlinou.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 46/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 9. Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky –GDPR
Jedná se o pověření Centrálního zadavatele (MěÚ Poděbrady) k zadání veřejné zakázky,
jejichž předmětem bude poskytnutí služeb spočívajících v provedení komplexní analýzy ve
vztahu k Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Veškeré poplatky a jiné náklady
spojené s prováděním zadávacích řízení a zadáváním veřejných zakázek Centrálním
zadavatelem budou hrazeny Centrálním zadavatelem.
Návrh usnesení č. 47/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Smlouvu o centralizovaném
zadání veřejné zakázky mezi Centrálním zadavatelem Město Poděbrady na straně jedné a
Obcí Libice nad Cidlinou na straně druhé, tak jak byla předložena ZO. Podepsáním smlouvy
pověřuje starostku obce
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 47/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (České dráhy, a.s.)
předložena zastupitelům s pozvánkou - cena služebnosti zálohově stanovena dle projektové
dokumentace na 10.000,- Kč + aktuální sazba DPH, platná ke dni vzniku povinnosti přiznat a
zaplatit DPH.
Návrh usnesení č. 48/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene uzavřená mezi České dráhy, a.s. (jako budoucí povinný) a Obcí
Libice nad Cidlinou (jako budoucí oprávněný) tak, jak byla předložena ZO. Podepsáním
smlouvy pověřuje starostku obce
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 48/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.)
Jedná se o výměnu sloupů a zdvojení vedení na pozemcích 852 a 843/1 v k. ú. Libice nad
Cidlinou
Návrh usnesení č. 49/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6007539/VB/01

Odřepsy- Poděbrady, zdvojení Linky POLIB tak, jak byla předložena ZO. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku obce
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 49/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 12. Příkazní smlouva DPU REVIT s.r.o.
Jedná se o autorský dohled (kontrola projektu a stavby) při realizaci akce Zateplení a
stavební úpravy Základní školy Libice nad Cidlinou
Návrh usnesení č. 50/6/17 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění
činností autorského dozoru při realizaci akce Zateplení a stavební úpravy Základní školy
Libice nad Cidlinou mezi příkazcem Obcí Libice nad Cidlinou a příkazníkem DPU REVIT s.r.o.,
tak jak byla předložena ZO. Podpisem pověřuje starostku obce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 50/6/17 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 13 Odměny zastupitelů
Od 1. 1. 2018 se ruší stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a aplikuje se nové nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. Zákon nově stanovil 11 velikostních kategorií obcí. Libice nad Cidlinou - 4 kategorie.
Nově se odměny stanovují dle tabulky, která byla přílohou k pozvánce.
Pro neuvolněné zastupitele se od 1. 1. 2018 může odměna navýšit maximální do částky:
Místostarosta
27.613,Předseda výboru
3.068,Člen rady
6. 136,Zastupitel + člen výboru
2.557,Zastupitel
1.534,Návrh usnesení č. 51/6/17: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje na základě nařízení vlády č. 318/2017
Sb., navýšení odměn od 1. 1. 2018 za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva takto:
Místostarosta
27.613,Předseda výboru
3.068,Člen rady
6. 136,Zastupitel + člen výboru
2.557,Zastupitel
1.534,-

Hlasování přítomno: 8 pro: 0 proti: 8
Usnesení č. 51/6/17 nebylo přijato

zdržel se: 0

Bc. Král podal návrh ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva v dosavadní výši.
Starostka dala hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č. 52/6/17: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje ponechat odměny pro
neuvolněné členy ZO od 1. 1. 2018 v dosavadní výši.
Hlasování přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 52/6/17 bylo přijato

Ad. 14. Diskuze a závěr
Pan Jiránek se dotázal, zda se starostka informovala na podmínky zastupování obce
advokátní kanceláří. Starostka odpověděla, že by obec neplatila paušál, ale hradila by každý
úkon samostatně. Jednalo by se především o zastupování ve věcech vymáhání nedoplatků,
smluv, věcí pracovního práva apod.
Dále se pan Jiránek dotázal, zda paní starostka zjišťovala informace ohledně hlukové bariéry,
jak bylo projednáváno na minulém zasedání ZO. Starostka odpověděla, že je domluvená se
starostou obce Sány na schůzce hned po novém roce.
Pan Jiránek se zeptal, zda se podařilo dohledat kupní smlouvu na pozemek p. Šafránka.
Starostka odpověděla, že smlouvu se nepodařilo dohledat a pan Jiránek navrhnul učinit
kroky k odprodeji pozemku p. Šafránkovi.
Pan Král uvedl, že by chtěl upřesnit svůj výrok z minulého zasedání ZO ohledně výpovědi
pronájmu kuchyně v kulturním domě panu Vejbornému. Pan Vejborný nedostal výpověď
kvůli tomu, že by nedodržoval podmínky smlouvy ohledně zajištění vaření pro KD, ale nájem
byl ukončen po vzájemné dohodě.
Pan Jiránek se dotázal na výměnu oken v kulturním domě. Starostka odpověděla, že po
novém roce bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele oken a zároveň bude provedena i
nová elektroinstalace v restauraci KD.
Další dotaz pana Jiránka se týkal toho, zda Okresní správa silnic provede nalajnování čar na
silnici v ul. Husova. Starostka odpověděla, že se na to informovala a bylo jí sděleno, že
silnice III. třídy se nelajnujou. V souvislosti s tím se Ing. Vondráček dotázal na řešení
křižovatky u závor. Starostka odpověděla, že prozatím jsou navrženy 3 varianty řešení.
Zasedání ZO ukončeno v 20.00 hod.
Zapisovatelka: K. Růžičková

…………………………………………………………..

Ověřovatelé: Ing. J. Vondruška

…………………………………………………………..

B. Jiránek

…………………………………………………………..

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

