Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381;
Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201
Číslo účtu : 0504253319/0800
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou,
které se uskutečnilo
dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.
Paní starostka obce zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle jednacího řádu.
Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem v místě obvyklým.
Konstatovala, že je přítomno 14 zastupitelů dle presenční listiny.
Omluveni jsou: Ing. Vondráček
Zasedání zahájeno: 19.05 hod
Zasedání je usnášení schopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vypořádání námitek k zápisu ze ZO 7.12.2011
Čerpání rozpočtu za 1.- 12. měsíc 2011.
Rozpočtové opatření k 31. 12. 2011
Rozpočtové opatření č.1/2012.
Prodej pozemku parc. č 650/77
Koupě pozemku parc. č. 963 chodník
Zrušení usnesení č. 7 písm. b) ZO č.4/2011 ze dne 3.10.2011
Zrušení obecně závazných vyhlášek
Čestné občanství
Informace k dotaci ROP – přístavba mateřské školy
Zpráva z výborů ZO
Diskuse
Závěr

Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba ověřovatelů zápisu: Bc. Martina Král
MUDr. Helena Veselá
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0

Dle programu projednáno následující:
Ad. 1. Vypořádání námitky k zápisu ze ZO dne 7.12.2011.
Paní Marie Hamrníková přednesla zastupitelstvu námitky k zápisu ze ZO ze dne 7.12.2011.
Usnesení č. 03 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje: Vypořádání námitek k zápisu ze ZO
7.12.2011 následovně – námitky podá p. Hamrníková písemně na OÚ a o námitkách bude
jednáno na příštím zastupitelstvu obce.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad 2. Čerpání rozpočtu obce za 1.-12 měsíc 2011 předloženo v samostatné příloze.
Usnesení č. 04 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje čerpání rozpočtu obce za 1.-12. měsíc
roku 2011.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 3. Zastupitelstvo obce pověřilo účetní obce paní E. Hotovcovou provedením rozpočtového
opatření k 31.12.2011. Toto rozpočtové opatření bylo předloženo zastupitelstvu obce
k projednání.
Usnesení č. 05 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2011
provedené účetní paní E. Hotovcovou k datu 31.12.2011.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 4. Rozpočtového opatření č.1/2012 je tvoří přílohu zápisu.
Usnesení č. 06 / 2012:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtového opatření č.1/2012
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad 5. Návrh na odprodej části obecního pozemku parc. č. 650/77 o výměře 126 m2, který se
nachází v KÚ Libice nad Cidlinou a je oddělen geom. plánem č. 597-135/2011 od parc. čísla
650/53 KN, panu Martinu Zvolskému, nar. 18.4.1976 a Lilje Rybčákové, nar. 13.8.1981, bytem
Libice nad Cidlinou č.p.342
Připomínka:
B.Jiránek, I.Myšková – navrhují schvalovat prodej pozemku až po stažení žádosti p. Zvolského o
povolení vjezdu na místní komunikaci z obce Libice n.C. na Soutok.
RNDr. J.Kulich – upozorňuje na záměr p. Zvolského k rekonstrukci stávajícího RD a navrhuje
zvážit možnost pronájmu pozemku.

F.Kubíček – připomenul spor ,který vede p. Zvolský s OÚ z minulých let
J.Outlý – p. Zvolský je občanem obce Libice n.C.. Obec by měla souhlasit s posunutím značky
zákazu vjezdu motor.vozidel tak, aby p. Zvolský neměl problém s přístupem na pozemek
Usnesení č. 07 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje:
Odprodej části obecního pozemku parc. č. 650/77 o výměře 126 m2, který se nachází v KÚ
Libice nad Cidlinou a je oddělen geom. plánem č. 597-135/2011 od parc. č. 650/53 KN, panu
Martinu Zvolskému a Lilje Rybčákové bytem Libice nad Cidlinou č.p.342 za smluvní cenu
25.200,- Kč (slovy: dvacetpěttisícdvěstěkorun).
Hlasování přítomno: 14 , pro: 4 , proti: 9, zdržel se: 1
Usnesení č.07/2012 nebylo přijato.
Ad 6. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 963 o výměře 50 m2, zastavěného obecním
chodníkem. Pozemek je oddělen geom. plánem č. 595-73/ 2011 od parcely č. 64/1 jehož
vlastníky jsou manželé Hana Svobodová, nar. 28.7.1956 a Petr Svobodovi, nar. 28.4.1947, bytem
Husova č.p. 63, Libice n.C., za smluvní cenu 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun), do vlastnictví
obce Libice nad Cidlinou.
Usnesení č. 08 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje:
I.
Odkoupení pozemku č. parc. 963 o výměře 50 m2, zastavěného obecním
chodníkem. Pozemek je oddělen geom. plánem č. 595-73/ 2011 od parcely č. 64/1,
jehož vlastníky jsou manželé Hana a Petr Svobodovi, Husova č.p. 63, za smluvní cenu
10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun). Do vlastnictví obce Libice nad Cidlinou.
II. Ukládá starostce obce Libice nad Cidlinou zajistit sepsání smlouvy v notářské kanceláři,
jménem obce ji uzavřít a podat návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katasru
nemovitostí.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad 7. Návrh na zrušení usnesení č. 7 písm. b) ZO č.4/2011 ze dne 3.10.2011. Městský úřad
v Poděbradech, odbor výstavby, nedal souhlas s oddělením požadovaného pozemku od obecní
parcely č. 485/5 KN.
Usnesení č. 09 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje: zrušení usnesení č. 7 písm. b) ZO
č.4/2011 ze dne 3.10.2011.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad č. 8. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek č. 16/1996 o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu na opravu bytových domů“ v majetku obce Libice nad Cidlinou. Vyhláška
z roku 1996 již pozbyla významu a obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za

provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému

Usnesení č. 10 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje: zrušení obecně závazné vyhlášky č.
16/1996 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na opravu bytových domů“
v majetku obce Libice nad Cidlinou a obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad . 9. Návrh na udělení čestného občanství kardinálu Dominiku Dukovi. Odůvodnění přednesl
pan Milan Čejka předseda komise kulturní.
Připomínka : MUDr.Luxemburk namítnul , že římsko-katolická církev vznikla až po vyvraždění
Slavníkovců a smrti Vojtěcha.
Usnesení č. 12 / 2012 zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou v souladu s § 84 odst.2. písm. s)
zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje: udělení čestného občanství
kardinálu Dominiku Dukovi.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0

Ad 10. Informace k dotaci z ROP – přístavba mateřské školy v r.2012
Starostka obce Ing. Habásková zastupitele informovala o zamítnutí dotace na přístavbu mateřské
školy a o možnosti znovupodání žádosti o dotaci z prostředků ROP v r. 2012. Dále seznámila
zastupitele s tím, jak klesá v naší obci porodnost a navrhuje vzhledem k vysokým nákladům
přístavby i dalšího provozu školky zvážit možnost opětovné žádosti o dotaci na přístavbu MŠ.
Připomínka: M.Plaček – přístavba by zpevnila celou stávající budovu
Usnesení č. 13/2012: zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na přístavbu
mateřské školy z dotačního titulu ROP v r.2012. Obec se bude podílet min. 20% z vlastních
finančních prostředků. Dotace z ROP Střední Čechy. Termín podání do konce měsíce dubna
2012.
Hlasování přítomno: 14 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 3
Ad 11. Zpráva z výborů ZO
Zpráva z finančního výboru za r.2011 – přednesl Ing. Vondruška
Zpráva z kontrolního výboru za r. 2011 – přednesl Ing. Růžička
Ad 12.Diskuse
Prodej pozemku v bytových jednotkách – informace k hromadné žádosti o koupi pozemků.

Připomínky:
J.Bárta – navrhuje svolání schůzky ohledně prodeje pozemků
- dotaz ohledně likvidace septiků u bytových jednotek
Odpověď starostky: práce budou provedeny v závislosti na počasí
- dotaz ohledně možnosti kácení modřínu u nemovitosti p.Bárty
Odpověď: modřín roste na hraně žumpy, která bude ekologicky zlikvidována – předáno
k posouzení komisi život.prostředí
Dotaz: B.Jiránek – proč podání hromadné žádosti o prodej pozemků u byt. jednotek nebylo
v programu tohoto zasedání
Odpověď starostky: Hromadná žádost nesplňuje náležitosti pro prodej nemovitosti. Žádosti
budou vyřizovány s kupujícími jednotlivě po vypracování geometrického plánu.
M.Růžička – navrhuje svolání společené schůzky se zájemci
Paní J. Čadilová učinila dotaz, zda trvá zájem obce o prodej zbývajících bytových jednotek a proč
nebylo odpovězeno p. Mrzenovi na dotaz z loňského roku ohledně prodeje byt. domu a s tím
souvisejícího problému s vodárnou společnou pro 2 bytové domy.
Odpověď: Zájem obce prodat bytové domy trvá. Problém s vodárnou prověří starostka obce.
Dotaz J. Hamrníka
- prodej pozemku u čp. 351 – místostarosta vyzval p. Hamrníka k návštěv OÚ
Vyjasnění pozemku ( 800 m2 )
- Svoz odpadu firnou NYKOS – v přepočtu na osobu vysoké náklady oproti
jiným obcím a zda obec oslovila i jiné firmy na svoz odpadu a pokud ne,
tak proč se tak nestalo.
Odpověď: jiné firmy jsme neoslovili.
- Dotaz , zda byli zastupitelé informováni o uskutečnění kontroly
Ministerstva vnitra a zda jsou informování o výsledcích jím podané
stížnosti ohledně zveřejňování pozvánek ZO a záměrů prodeje na el. úřední
desce
- Odpověď: Nebyli – Ministerstvo vnitra zatím neposlalo písemný protokol
o výsledcích kontroly, starostka na nejbližším zasedání ZO seznámí
zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly. Výsledky kontroly
obec vyvěsí na úřed. desce OÚ .
Námitka: p. Jiránek – zastupitelé měli být informování o tom, že proběhne
kontrola z Min. vnitra a měli dostat kopii odpovědi Min. vnitra na stížnost
p.Hamrníka
- Zda je placená funkce ve Svazko obcí NYKOS
- Odpověď: není

Zasedání ukončeno: 21.25 hod
Zapsala: K.Růžičková
Ověřovatelé: Bc. Martin Král

…………………………………………….

MUDr. Helena Veselá …………………………………………….

