Usnesení zastupitelstva obce Libavské Údol í
Usnesení
21. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 24.07.2014
v obřadní síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
473/14 Z O
schvaluje
program jednání 21. mimořádného zasedání ZO
474/14 Z O
schvaluje
zápis z 20. řádného zasedání včetně kontroly usnesení. Bylo konstatováno,
že všechny body usnesení jsou splněny. Ověření bez připomínek.
475/14 Z O
jmenuje
za ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bobčíka, p. Alenu Květoňovou
476/14 Z O
volí
za členy návrhové komise Bc. Janu Dranczakovou, Jana Kuhlovou
477/14 Z O
bere na vědomí
zprávu starostky obce
478/13 Z O
ruší
termín zasedání ZO dne 07.08.2014 a 16.10.2014 a stanovuje termín pro řádné
zasedání ZO na 02.10.2014
479/14 Z O
schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3/2014
480/14 ZO
souhlasí
s udělením výjimky z počtu žáků pro školní rok 2014/2015 v souladu s § 23 odst. 3
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění.
481/14 ZO
nesouhlasí
se žádostí o finanční podporu studia nekvalifikovaných pedagogů ZŠ Libavské Údolí
a
doporučuje
ředitelce školy přednostně přijímat do pracovního poměru kvalifikované pedagogické
pracovníky
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482/14 ZO
jmenuje
školskou radu pro ZŠ v Libavském Údolí ve složení:
Helena Králová – zástupce rodičů
Martin Klier – zástupce obce
Ivana Endyšová – zástupce pedagogů
483/14 ZO
bere na vědomí
zprávu školské komise
484/14 ZO
bere na vědomí
zprávu komise pro občanské záležitosti
485/14 ZO
bere na vědomí
výsledky výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby „ Oprava chodníku a VO od
zastávky k č.p. 72 – Libavské Údolí“

486/14 ZO
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „ Oprava chodníku a VO od zastávky
k č.p. 72 – Libavské Údolí“ s firmou SOKOSTAV HT, s.r.o.
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
487/14 ZO
souhlasí
s uzavřením smlouvy č. 522/14 s p. Milanem Gaži na záležitosti spojené s přípravnou
a realizační fází stavby „Oprava chodníku a VO od zastávky k č.p. 72 – Libavské
Údolí“
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
488/14 ZO
schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje na stavbu „Oprava chodníku a VO od zastávky k č.p. 72 –
Libavské Údolí“
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
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489/14 ZO
schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. V-3104/SO/2014 s Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje a.s.
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
490/14 ZO
schvaluje rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s.
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
491/14 ZO
schvaluje
žádost p. XXX o prodloužení pronájmu bytové jednotky čp.110/1 do 31.12.2014
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
492/14 ZO
schvaluje
výpověď z pronájmu pozemku ppč.129 k. ú. Libavské Údolí o výměře 70 m2 p. XXX
a
pověřuje
starostku jejím doručením výše jmenovanému

493/14 ZO
schvaluje
prodej části pozemku 129/1 o výměře dle geometrického plánu (cca 108 m2) k. ú.
Libavské Údolí, manželům XXX čp. 63, za 50 Kč/m2.
494/14 ZO
schvaluje
pronájem části pozemku ppč. 130/1 k.ú. Libavské Údolí (83 m2) p. XXX, Libavské
Údolí čp. 65
495/14 ZO
neschvaluje
pronájem části pozemku ppč. 130/1 k. ú. Libavské Údolí (83 m2) p. XXX, Libavské
Údolí čp. 55
496/14 ZO
schvaluje
pronájem části pozemku 231 m2 ppč. 129/1 k. ú. Libavské Údolí XXX, Libavské
Údolí čp. 117
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497/14 ZO
neschvaluje
pronájem části pozemku 231 m2 ppč. 129/1 k.ú. Libavské Údolí p. XXX, Libavské
Údolí čp. 50
498/14 ZO
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku ppč. 129/1 k.ú. Libavské Údolí o výměře 100 m2 za
účelem pastvy domácích zvířat
499/14 ZO
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku ppč. 130/1 k.ú. Libavské Údolí o výměře 280 m2
500/14 ZO
stanovuje
prodejní ceny:
odznak obce 20,- Kč/ks
tričko s logem obce 70,- Kč/ks
tričko s logem obce + logo Motorgang 100,- Kč/ks
501/14 ZO
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ZO Českého svazu chovatelů, Kynšperk nad Ohří
ve výši 2.000,- Kč na pořádání oblastní výstavy
a
s použitím znaku obce pro prezentaci
502/14 ZO
bere na vědomí
nabídku firmy Geo Data, s.r.o. na vyhotovení pasportu komunikací
a
pověřuje
starostku obce zajištěním realizace této zakázky
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Miroslav Bobčík……………………
Alena Květoňová..…………………….

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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