OBEC Libějovice
Zastupitelstvo obce Libějovice

Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Libějovice č. 3/2015 ze dne 13. 3. 2015
1) Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zápisu Iralovou Lenku.
2) Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání zastupitelstva obce dne 13. 3. 2015, a to:
1)
Určení zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o obcích)
4)
Kontrola zápisu č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 2. 2015
5)
Rozpočtové opatření
6)
Inventarizace 2014
7)
Bezúplatný převod pozemku p.č. 444/3
8)
Rozšíření programu
a) Bezúplatný převod pozemku p.č. 1107/
b) Vyúčtování za rok 2014 Čevak a.s.
c) Veřejná sbírka
d) Pravidla pro poskytování darů
e) Směrnice
f) Žádost o změnu dopravního spojení
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/2 bylo schváleno
3) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o obcích)
Předsedající určil ověřovatelem zápisu Blanku Svatošovou a Josefa Hojka. Zastupitelstvo bere na
vědomí.
4) Kontrola zápisu č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2015
Předsedající uvedl, že byla provedena kontrola zápisu č. 2/2015 z 13. 2. 2015 z předchozího jednání a
nebyly podány žádné námitky. Zastupitelstvo bere na vědomí
5) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 1/2015. Rozpočtové
opatření je přílohou č. 2 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí
6) Inventarizace
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/6 bylo schváleno.
7) Bezúplatný převod pozemku p. č. 444/3
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 444/3 v k. ú. Libějovice z vlastnictví
České republiky - právo hospodařit - Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce Libějovice. Zároveň
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/7 bylo schváleno.
8) Rozšíření programu
a) Bezúplatný převod pozemku p.č. 1107/2
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1107/2 v k.ú. Černěves – pozemek pod
autobusovou zastávkou z vlastnictví Jihočeského kraje, České Budějovice (právo hospodařit má
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Správa a údržba silnic JčK,) do vlastnictví obce Libějovice. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/8a bylo schváleno.
b) Vyúčtování za rok 2014 Čevak, a. s.
Starosta obce Libějovice informoval zastupitelstvo obce o zaslaném vyúčtování dle smlouvy o nájmu
vodovodu společností ČEVAK a.s. České Budějovice. Doplatek nájemného (tj. kladný rozdíl mezi
tržbami nájemce a náklady) dle podmínek smlouvy činí 45 071,- Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí
c) Veřejná sbírka
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční výpomoci ve výši 1000,- Kč formou přispění do
veřejné sbírky na obnovu památníku padlým z 91. českobudějovického pěšího pluku nasazeného
v roce 1915 na italské frontě v lokalitě Mrzli vrh Slovinsko – v seznamu padlých je i jeden občan
z Nestanic. Veřejnou sbírku organizuje KLUB VOJENSKÉ HISTORIE – ČESTÍ LVI ČESKÉ
BUDĚJVOICE OS., IČ 22819487 na základě osvědčení o konání veřejné sbírky.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/8c bylo schváleno.
d) Pravidla pro poskytování darů
Starosta obce Libějovice navrhuje zastupitelstvu obce ke schválení navýšení částky na poskytnutí
věcného daru při příležitosti vítání občánků – maximální částku 1700,- Kč. Proti tomuto návrhu
nebyly podány žádné námitky. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje schválení navýšení částky na poskytnutí věcného daru při příležitosti
vítání občánků – maximální částku 1700,- Kč.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/8d bylo schváleno.
e) Směrnice
Starosta obce informoval o změně směrnice č. 3/2012 – dodatek č. 1 – Vnitřní směrnice o platových
tarifech a pracovních podmínkách VPP, DPP a DPČ. Zastupitelstvo bere na vědomí
f) Žádost o změnu dopravního spojení
Člen zastupitelstva obce ing. Jaroslav Kučera na základě požadavků občanů Černěvsi navrhuje ke
schválení podání žádosti společnosti Jikord, s.r. o. České Budějovice ve věci změny trasy autobusové
linky č. 380510 směr Lhenice -Netolice-Vodňany. Změna se týká spoje č.4, a to zařazení zastávky
Libějovice, Černěves do spoje v období, kdy spoj č. 6 nejezdí (47– tj. v období školních prázdnin).
V tomto období školních prázdnin není v ranních hodinách žádný způsobem zajištěna doprava směr
Černěves-Vodňany. Proti tomuto návrhu nebyly podány žádné námitky. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě požadavků občanů Černěvsi podání žádosti společnosti
Jikord, s.r. o. České Budějovice ve věci změny trasy autobusové linky č. 380510 směr Lhenice Netolice-Vodňany. Změna se týká spoje č.4, a to zařazení zastávky Libějovice, Černěves do spoje
v období, kdy spoj č. 6 nejezdí (47– tj. v období školních prázdnin). V tomto období školních prázdnin
není v ranních hodinách žádný způsobem zajištěna doprava směr Černěves-Vodňany. Podáním žádosti
pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2015/8f bylo schváleno.
________________________
Starosta obce Jan Chrt
Zápis vyhotoven: 13. 3. 2015
Na úřední a elektronické úřední desce vyvěšeno: 6. 4. 2015
Sejmuto:
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