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. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou konaného
dne 15. 5. 2018 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: Ing. Žižka, MUDr. Luxemburk, M. Hamrníková, Ing. Hamrník, P. Lednický,
Ing. Vondráček, M. Plaček
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: P. Volejník, M. Král
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0

zdržel se: 0

Program na pozvánce:
1. Zahájení
2. Usnesení rady obce
3. Návrh RO č. 2/2018
4. Rozpočtové změny – změna č. 1. k 31. 12. 2017
5. Žádosti spolků o dotaci na rok 2018
6. Pozemek par. č. 508/64 v k. ú. Libice n. C.
7. VaK – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce
8. ČEZ Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
9. Podání žádosti o přidělení dotace na akci Vodovod Libice nad Cidlinou
10. Zahrádky – ulice na Zámostí
11. Dodatek č. 3. K OZV č. 1/2016 o nočním klidu
12. Diskuze a závěr
Starostka podala návrh na doplnění programu o tyto body:
Podání žádosti o stavebního povolení na akci Vodovod Libice nad Cidlinou – II. etapa, tento
bod bude projednán jako č. 12
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Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na nadcházející volební období, tento bod bude
projednán jako č. 13
Návrh usnesení č. 7/2/18 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje následující program:
1. Zahájení
2. Usnesení rady obce
3. Návrh RO č. 2/2018
4. Rozpočtové změny – změna č. 1. k 31. 12. 2017
5. Žádosti spolků o dotaci na rok 2018
6. Pozemek par. č. 508/64 v k. ú. Libice n. C.
7. VaK – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce
8. ČEZ Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
9. Podání žádosti o přidělení dotace na akci Vodovod Libice nad Cidlinou
10. Zahrádky – ulice na Zámostí
11. Dodatek č. 3. K OZV č. 1/2016 o nočním klidu
12. Stavební povolení na akci Vodovod Libice nad Cidlinou – II. etapa
13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na nadcházející volební období
14. Diskuze a závěr
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 7/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 2. Usnesení rady obce
S usneseními Rady obce seznámil přítomné ing. Růžička.
Ad. 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018
Návrh usnesení č.8/2/18 : ZO Obce Libice nad Cidlinou schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2018 tak, jak bylo předloženo ZO.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2/18 bylo přijato
Ad. 4. Rozpočtové změny k 31. 12. 2017
Ing. Růžička informoval o změnách, které byly pouze na položkách v rámci paragrafů.
Ad.5. Žádosti spolků o dotaci na rok 2018
Žádosti posoudil finanční výbor a předložil je Radě obce Libice nad Cidlinou, která schválila
částky do 50.000,- Kč (SPCCH Pdy – 10.000,-, MS Pod Oškobrhem se sídlem Opolany 15.000,ČRS, MO Libice nad Cidlinou 40.000,- Kč + 10.000,- Kč z § 3421 –využití volného času dětí a
mládeže, DS Vojan 50.000,- Cidlinská FA, z.s. Opolany 20.000,-). Částky nad 50.000,- Kč 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. 9/2/18 : ZO 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 2018 ve výši 60.000,- Kč + 20.000,- Kč z § 3421 (využití
volného času dětí a mládeže).
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Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 9/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Tělocvičná jednota SOKOL Libice nad Cidlinou
Návrh usnesení č. 10/2/18 : ZO 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 2018 ve výši 100.000,- Kč + 30.000,- Kč
příspěvek na nákup cvičebních úborů na XVI. Všesokolský slet (samostatné vyúčtování).
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 10/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Tělovýchovná jednota Libice nad Cidlinou
Návrh usnesení č. 11/2/18 : ZO 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 2018 ve výši 100.000,- Kč.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 11/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Žádost Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou o dotaci na rok 2018 z rozpočtu obce,
požadovaná částka 100.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 12/2/18 : ZO 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: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 12/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 6. Pozemek par. č. 508/64 v k. ú. Libice n. C.
Jedná se o převod přeploceného pozemku o výměře 48 m2. Žádost byla projednána v radě
obce. Rada navrhuje převod zdarma. Záměr zveřejněn 1. 3. – 19. 3. 2018.
Návrh usnesení č. 13/2/18 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 85, písm. a),
zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění, převod pozemku, par. číslo 508/64, o výměře
48 m2, který vznikl dělením pozemku par. č. 508/35, dle geometrického plánu číslo
767-84/2017. Pozemek par. číslo 508/35 je zapsán na LV 10001 v katastrálním území Libice
nad Cidlinou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Důvodem převodu pozemku je narovnání hranice dle skutečnosti. Pozemek par.č. 508/64
nabývají do SJM Václav Šafránek, Slavníkova 429, Libice nad Cidlinou, nar. 24. 10. 1955 a
Jiřina Šafránková, Slavníkova 429, nar. 18. 3. 1957.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 13/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 7. VaK – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce
Návrh smlouvy byl součástí pozvánky
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Návrh usnesení č. 14/2/18 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o výpůjčce mezi Obcí Libice nad Cidlinou a VaK Nymburk - „Vodovod Libice nad
Cidlinou – II. etapa. Podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí pověřuje starostku obce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 14/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-6022298/SOBS VB/1
Smlouva byla přílohou pozvánky
Návrh usnesení č. 15/2/18 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022298/SOBS VB/1
mezi Obcí Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČ 00239381 a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035,
zastoupená společností Maděra a Šípek, spol. s.r.o. se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady,
IČ 45144664 tak, jak byla předložena ZO. Podepsáním smlouvy pověřuje starostku obce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 15/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 9. Podání žádosti o přidělení dotace na akci Vodovod Libice nad Cidlinou – II. etapa
Návrh usnesení č. 16/2/18 : ZO Libice nad Cidlinou schvaluje podání žádosti o přidělení
dotace na akci Vodovod Libice nad Cidlinou – II. etapa
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 16/2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 10. Zahrádky
Starostka vysvětlila, že jde o pronajaté zahrádky v ulici na Zámostí. Zahrádky se nachází na
pozemku, který je v majetku obce a je označený v katastru jako les. K řešení situace jsou 3
možnosti:
- vypovědět nájmy, zahrádky odplotit a zalesnit
- požádat o odnětí části pozemku a nabídnout zahrádky nájemcům k odkupu. Odnětí
by však bylo finančně nákladné a promítlo by se do prodejní ceny
- prokázat, že pozemek není les a toto doložit průkazným dokladem
Pan Volejník navrhnul pozvat dotčené občany a zjistit, zda by měli zájem o koupi pozemku.
Starostka uvedla, že dotčené osloví dopisem a zjistí jejich zájem o odkup.
Ad. 11. Dodatek č. 3. k OZV č. 1/2016 o nočním klidu
Návrh usnesení č. 17 /2/18: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 3
k OZV č. 1/2016, a to takto: Doba nočního klidu se vymezuje v noci z 5. na 6. 7. 2018 na den
6. 7. 2018, a to od 2:00 do 6:00 hod v ulici Ke Stadionu, areál hřiště, z důvodu pořádání
soukromé akce.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 17 /2/18 bylo přijato

zdržel se: 0
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12. Stavební povolení na akci Vodovod Libice nad Cidlinou- II. etapa
Pro žádost o dotaci musí být stavební povolení nebo podaná žádost o stavební povolení.
Návrh usnesení č. 18 /2/18: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje podání
žádosti o vydání stavebního povolení na akci Vodovod Libice nad Cidlinou – II. etapa.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 18 /2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na nadcházející volební období
V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim
tohoto roku, jsme povinni dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení),
stanovit počet členů zastupitelstva obce Libice n. C. na nadcházející volební období.
Návrh usnesení č. 19 /2/18: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje pro
nadcházející volební období ( r. 2018 – 2022 ) 15 členů zastupitelstva obce Libice nad
Cidlinou.
Hlasování přítomno: 8 pro: 8 proti: 0
Usnesení č. 19 /2/18 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad. 14. Diskuze a závěr
Pan Jiránek uvedl, že v loňském roce ZO schválilo, že se obec stane plátcem DPH. Dosud
tomu tak není a dle jeho zjištění to není pro obec výhodné. Pokud obec nebude plátcem
DPH, je třeba vyhledat číslo přijatého usnesení a toto na příštím zasedání ZO zrušit.
Paní Teslíková se dotázala, zda by se členky klubu důchodců mohly scházet na jiném místě,
které je v přízemí, např. v jídelně KD, aby nemusely chodit po schodech do patra. Starostka
odpověděla, že od příštího týdne bude KD uzavřen, protože se budou na průčelí budovy do
ulice Husova měnit okna a dveře a slíbila, že se nad tím zamyslí. Pan Král doplnil, že po
výměně oken bude obec hledat nájemce restaurace.
Dále se p. Teslíková dotázal, zda se bude kulturní dům dále rekonstruovat, zda jsou již
zhotoveny plány na případnou rekonstrukci a zda budou zveřejněny a bude k nim vedena
veřejná rozprava. Starostka odpověděla, že by měly ještě proběhnout práce na nové
elektroinstalaci. Ing. Vondruška dodal, že plány nejsou, jenom je vypracovaná studie. Paní
Teslíková ještě položila otázku, zda se uvažuje o vnitřních stavebních úpravách KD. Starostka
odpověděla, že zatím nebudou.
Ing. Svoboda se dotázal, kdy bude zahájena další etapa výstavby vodovodu a případně kde se
bude pokračovat. Starostka odpověděla, že nyní se dokončuje projektová dokumentace, aby
byla připravena k podání žádosti o dotaci. Druhá etapa by navázala na I. etapu za závorami.
Další dotaz Ing. Svobody se týkal výměny odpadkových košů v obci, o které se mluvilo na
zastupitelstvu před ½ rokem a dosud výměna neproběhla. Starostka odpověděla, že zatím
nemají tvar, který se jí líbil.
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Pan Volejník se dotázal na budování výjezdu, který navazuje na veřejnou cestu ( komunikaci
podél Cidliny v blízkosti tenisových kurtů ), zda někdo žádal o povolení k připojení na
komunikaci. Starostka odpověděla, že nikdo nežádal a že to prověří.
Pan Jiránek upozornil na skládky na veřejném prostranství Na Valech. Starostka odpověděla,
že již ohledně toho posílala občanům dopisy.
Paní Teslíková v diskuzi uvedla, že se v obci rozmohlo parkování na silnicích a zda by to obec
mohla řešit. Uvedla, že se ohledně tohoto problému dotazovala na policii, kde jí sdělili, že
obec může požádat o šetření. Pan Král řekl, že to není pravda, že toto vychází ze zákona. Pan
Jiránek doplnil, že již několikrát na zastupitelstvu říkal, že by se měla silnice nalajnovat a
dotazem zjistil, že je to možné a je třeba žádat Správu silnic.
Pan Šafránek se zeptal, jak je to s vlečkou přes silnici v Opolanské ulici, která je stále
nebezpečná především pro cyklisty. Starostka odpověděla, že ohledně toho do VARI psala již
2 dopisy.
Zasedání ZO ukončeno v 20.15 hod.
Zapisovatelka: K. Růžičková

…………………………………………………………..

Ověřovatelé: Petr Volejník

…………………………………………………………..

Bc. Martin Král

…………………………………………………………..

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