Zápis
6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 2. října 2019
v sokolovně v Libuni

Starosta zahájil veřejné zasedání uvítáním přítomných.
Přítomní: M. Daňo, R. Kozáková, R. Zrnečková, P. Veselý, J. Burda, O. Fiala
Nepřítomni: H. Červová - omluvena
ZO usnášení schopné.
Zvoleni:
ověřovatelé zápisu – P. Veselý, J. Burda
zapisovatel – L. Vránová
návrhová komise – R. Zrnečková, R. Kozáková
Hlasování veřejné, o každém bodě zvlášť.
Program:
1. Úvod – aktuálně v obci
2. Smlouva o dílo na dokončení stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“
3. Příkazní smlouva pro vykonávání technického dozoru investora při realizaci stavby
„Rekonstrukce ZŠ Libuň“
4. Nájemní smlouva s firmou Forestry, s.r.o. Praha
5. Smlouva o poskytnutí dotace KHK
6. Darovací smlouva mezi spol. Sklopísek Střeleč, a.s. – ZŠ Libuň
7. Diskuze
8. Závěr
Hlasování o programu: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

1. Aktuálně v obci: Ve čtvrtek 26. 9. 2019 byly posouzeny pouze 2 došlé nabídky na
dostavbu ZŠ. První nabídka firmy Stavrecon Pardubice, s.r.o. s cenou 15.015.000,09 Kč
bez DPH a druhá nabídka firmy Ještědská stavební společnost, spol. s.r.o., Liberec
s cenou 18.239.219,37 bez DPH. Hodnotící komise vybrala společnost Stavrecon
Pardubice s.r.o.
V pondělí 30. 9. 2019 byly přistaveny velkoobjemové kontejnery pro bioodpad na období
do 30. 11. 2019. V Libuni bude kontejner přistaven trvale, v Jívanech, Libunci a Březce se
bude točit v týdenních intervalech. Harmonogram bude vyvěšen na elektronické úřední
desce.
2. Smlouva o dílo na dokončení stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“ s firmou Stavrecon
Pardubice, s.r.o. s cenou 15.015.000,09 Kč bez DPH.

Hlasování o smlouvě o dílo: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

3. Příkazní smlouva pro vykonávání technického dozoru investora při realizaci stavby
„Rekonstrukce ZŠ Libuň“ s firmou Servisinvest s.r.o. s cenou 190.000,-- Kč bez DPH
Hlasování o příkazní smlouvě: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Nájemní smlouva s firmou Forestry, s.r.o. Praha na pozemek p.č. 279/1 o výměře 1262
m2 v k.ú. Libuň dle záměru č. 11/2019 pro potřebu překladiště a skladování dřeva na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za cenu 5000,-- Kč za měsíc.
Hlasování o nájemní smlouvě: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Smlouva o poskytnutí dotace KHK ve výši 82.250,--Kč na již dokončenou stavbu
oplocenek.
Hlasování o poskytnutí dotace: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Změna již schválené darovací smlouvy mezi spol. Sklopísek Střeleč, a.s. a ZŠ Libuň
z původně schválených 20.000,-- Kč na 10.000,-- Kč z důvodu finančních limitů spol.
Sklopísek Střeleč, a.s.
Hlasování o změně poskytnutí dotace: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

7. Diskuze
o P. Pavlík se ptá, kdy začnou s prácemi na škole.
o P. starosta odpovídá, že se čeká na uplynutí lhůty patnácti dnů od výběru dodavatele, poté
by práce mohly začít kolem patnáctého října.
o P. Nešněrová upozorňuje, že je nesrozumitelné hlášení obecního rozhlasu.
o P. Vránová si bere slovo, neboť je to ona kdo do rozhlasu hlásí a podotýká, že je tato
skutečnost známa, neboť se ví, že se hlásiče místy překrývají. Pracuje se na tom, aby se to
zlepšilo.
o P. Burdová se zajímá, jak se k tomu staví firma, která pro obec rozhlas instalovala a zda
by se nemohla uplatnit reklamace, nebo alespoň revize, aby bylo rozhlasu lépe rozumět.
o P. starosta odpovídá, že revize na rozhlas byla zhruba před měsícem, ale že se pokusí
sjednat nápravu.
o P. Sudek se ptá na společnost, která vyhrála výběrové řízení na dokončení rekonstrukce
školy, zda jsou známy reference a zdali má tato společnost za sebou podobný projekt
v takové výši.
o P. starosta odpovídá, že se ví jen to, co je možné si najít na internetu a že tato společnost
má za sebou projekty podobného rázu, ale ne v takové finanční výši.
o P. Pavlík se dotazuje, kolik už bylo ve škole proinvestováno.
o P. starosta odpovídá, že kolem pěti milionů.

o P. Burdová se zajímá, zda budou stačit finance z dotace na dostavbu školy, nebo zda to
bude muset doplácet obec, dále jestli nehrozí další navýšení rozpočtu, když je škola tak
dlouho odkrytá.
o P. starosta odpovídá, že bohužel slíbená dotace na rekonstrukci školy stačit nebude a
zbytek bude muset financovat obec. Důležité je že se našla firma, která má zájem
rekonstrukci dokončit, neboť v prvním kole nesplnila podmínky žádná, nyní byl
prodloužen termín na dokončení, tak by snad mohlo vše dobře dopadnout. Změnové
listy, tedy dodatky ke smlouvě byly dva, v celkové výši cca 250 000,--Kč o dalších zatím
není nic známo.
o P. Burdová se dále dotazuje na opravu komunikace R35, která je nyní naplánována a zda
by se nedalo zařídit, aby také opravily krajnici od kostela ke krámu, neboť tam často
parkují auta a jsou tam velké díry. Dále se zajímá, zda by se v tomto úseku nedalo zařídit
dopravní omezení.
o P. starosta odpovídá, že to prověří a případně zařídí opatření.
o P. Roček upozorňuje na kůrovcem napadený les v Libunci nad tratí a dotazuje se, zda je
tam naplánována těžba a případně kdy se s ní začne. Dále se zajímá, zda má obec lesního
hospodáře a jaká skladba lesa je naplánována na novou výsadbu.
o P. starosta odpovídá, že o kůrovci v Libunci se ví a že těžba je naplánována na listopad.
Obec má lesního hospodáře a ten dohlíží na těžbu i novou výsadbu. Naplánováno je
podle trendu více listnatých stromů.
o P. Smolík se ptá, kdo bude v zimě vyhrnovat sníh.
o P. starosta odpovídá, že to se rozhodne na příštím veřejném zasedání zastupitelstva 13.
listopadu.
o P. Smolík se dále zajímá, zda by nešlo posunout ceduli Jívany blíže k Holenicím, neboť
tam není výjimkou nedodržování povolené rychlosti.
o Zastupitelstvo se vyjádřilo, že tuto skutečnost prodiskutují.
21. Závěr – Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly
návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny, nebo úpravy přijatých usnesení a pan
starosta se loučí a přeje krásný zbytek dne.

Ukončeno: 18:30 hod.
Zapsala: L. Vránová
Ověřovatelé zápisu:

P. Veselý……………………………………………….
O. Fiala……………………………………………......

