Usnesení zastupitelstva obce Libavské Údol í
Usnesení
XX. řádného zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 07.05.2014
v obřadní síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
441/14 Z O
schvaluje
program jednání XX. řádného zasedání ZO
442/14 Z O
schvaluje
zápis z XIX. řádného zasedání včetně kontroly usnesení. Bylo konstatováno,
že všechny body usnesení jsou splněny. Ověření bez připomínek.
443/14 Z O
jmenuje
za ověřovatele zápisu p. Kuhlová, p. Šneberková
444/14 Z O
volí
za členy návrhové komise Bc. Bobčík, p. Květoňová
445/14 Z O
bere na vědomí
zprávu starostky obce – bez připomínek
446/13 Z O
schvaluje
rozbor hospodaření obce Libavské Údolí za 1. čtvrtletí 2014
447/14 Z O
schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2/2014
448/14 ZO
bere na vědomí
rozbor hospodaření Základní a mateřské školy Libavské Údolí za 1. čtvrtletí 2014
449/14 Z O
projednalo
Závěrečný účet obce Libavské Údolí za rok 2013 podle zák. č. 250/2000 Sb.
a
souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o
výsledku přezkoumání a inventury za rok 2013. Zároveň byla provedena následná
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.
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450/14 ZO
schvaluje
směrnici pro schvalování účetní závěrky č. 01/2014
451/14 ZO
schvaluje
účetní závěrku za rok 2013 obce Libavské Údolí a účetní závěrku za rok 2013
Základní a mateřské školy Libavské Údolí – příspěvkové organizace.
452/14 ZO
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytování servisních služeb ID 4475 s Geo Data, s.r.o,
Sokolov
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
453/14 ZO
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKOKOM, a.s. Praha
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
454/14 ZO
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor na 138-10/14 s KONTERM
Čechy, s.r.o.
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
455/14 ZO
bere na vědomí
výpověď p. XXX z nájemní smlouvy č. 109 – pronájem části pozemku ppč.130 k.ú.
Libavské Údolí k 31.12.2013
456/14 ZO
bere na vědomí
výpověď p. XXX z pronájmu části pozemku ppč. 130/1 k.ú. Libavské Údolí (83 m2)
k 30.04.2014
457/14 ZO
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku ppč. 130/1 k.ú. Libavské Údolí (83 m2)
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458/14 ZO
bere na vědomí
výpověď p. XXX z pronájmu části pozemku (229 m2) ppč. 129/1 k.ú.
Libavské Údolí
459/14 ZO
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku (229 m2) ppč. 129/1 k.ú. Libavské Údolí
460/14 ZO
schvaluje
záměr prodeje části pozemku 129/1 cca 108 m2 k.ú. Libavské Údolí
461/14 ZO
schvaluje
žádost p. XXX o pronájem bytové jednotky čp.110/3 na dobu od 01.05.2014 do
01.06.2016
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
462/14 ZO
schvaluje
žádost p. XXX o pronájem bytové jednotky čp.110/2 na dobu od 01.07.2014 do
01.08.2016
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
463/14 ZO
bere na vědomí
cenové nabídky dodavatelů:
Agrowest a.s., Šálek s.r.o., Zahrada-dílna-stroje s.r.o., ARBO spol. s.r.o., Rudolf
Stárek s.r.o. na pořízení malotraktoru
464/14 ZO
bere na vědomí
nabídky finančních institucí Komerční banka, ESSOX a Unileasing na financování
pořízení malotraktoru
465/14 ZO
souhlasí
s cenovou nabídkou na malotraktor Vega 36HP od firmy Šálek s.r.o., Prostějov ve výši
512.677,- Kč včetně DPH
a
pověřuje místostarostu zajištěním dodávky
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466/14 ZO
souhlasí
se započtením malotraktoru Vega 30HP firmě Šálek s.r.o., Prostějov za 70.000,- Kč
bez DPH do cenové nabídky, pro přestavbu na Vega 36HP Comfort
a
pověřuje místostarostu k zajištění výše uvedeného
467/14 ZO
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru ve výši 427.977 Kč na dofinancování malotraktoru
s firmou ESSOX
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
468/14 ZO
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku Českému rybářskému svazu, MO Kynšperk nad
Ohří ve výši 2.000,- Kč
469/14 ZO
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku Sociálním službám, p.o. Kynšperk nad Ohří
ve výši 3.000,- Kč
470/14 ZO
schvaluje
„Obec Libavské Údolí v území působnosti MAS Sokolovsko schvaluje zařazení svého
území do území působnosti MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020“
471/14 ZO
schvaluje
nákup automatické pračky pro potřeby obce
472/13 ZO
podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1.

Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané
dne 27.6.2014, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu
majetku společnosti,
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2013,
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2013,
d) zpráva dozorčí rady společnosti,
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013,
f) rozhodnutí o zrušení stanov společnosti,
g) rozhodnutí o změně společenské smlouvy – přijetí nového znění ve vztahu k nové
právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
h) rozhodnutí o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a
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2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl
o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou
hromadu společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2013,
ad e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2013,
ad f) zrušení stanov společnosti,
ad g) změna společenské smlouvy společnosti – přijetí nového znění,
ad h) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta.

Ověřovatelé zápisu:
…………………
……………………….

Ing. Petra Gajičová
starostka obce

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění
pozdějších předpisů,je zveřejňováno pouze upravené usnesení zastupitelstva obce Libavské Údolí s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných údajů. Plné znění usnesení zastupitelstva obce je k dispozici v podatelně Obecního
úřadu.
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