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Zápis 

z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 
konaného dne 26. 9. 2019, od 19.00 hodin. 

 

Přítomni:  Alena Hladíková (AH), Milada Bortlíková (MB), Jaroslav Volenec (JV), Tomáš 

Lukášek (TL), Petr Lukášek (PL), Miroslav Machač (MM), Helena Nováková 

(HN) 

Omluveni: --- 

Jednání řídila starostka: Alena Hladíková 

Zastupitelstvo je: usnášeníschopné 

Zapisovatel: Petr Lukášek 

Ověřovatelé: Milada Bortlíková , Jaroslav Volenec 

Program a oznámení vy-

věšeny:  

Od 20.9.2019 do 26. 9. 2019  

Návrh programu, který byl zveřejněný na úřední desce: 

1. Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání. 

2. Projednání směnné smlouvy na pozemky p.č. 66/2 a 1299/93 a darovací smlouvy 

na pozemek p.č. 1891. 

3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky za účelem umožnění 

realizace stavby „II/299 Librantice – hranice okresu NA“. 

4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2019275. 

5. Projednání uzavření smlouvy na akci „Komunikace a inženýrské sítě -  lokalita č. 

11 Fryntova louka“ a „Úprava rybníka č. 2“. 

6. Projednání smlouvy o upsání akcií v počtu 216 ks kmenových akcií na jméno se 

společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a projednání prohlášení o 

nepeněžitém vkladu do majetku této obchodní společnosti a zápisu o vnesení 

nepeněžitého vkladu. 

7. Rozpočtové opatření č. 3,4 a 5.  

8. Různé 

9. Diskuze 

Hlasování o schválení programu:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
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1. Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání. 

Schválena uzávěrka 

Výběrové řízení na rybník č.2 

Navýšen rozpočet 

Zaslány příspěvky 6.8. 

Vybudování kamer – bude realizováno – výběrové řízení 

Bude provedeno prořezání porostů u esíčka 

Nechodící SMS zprávy – prověřeno, opraveno 

Žádost občanům o návrhy na vysázení stromů 

Nakládání s odpady – rozneseno v srpnu do schránek 

Pravidelný vývoz větví – bude přistaven kontejner na větve na hřiště – občané 

budou informováni o termínu 

Instalovány cedule o zákazu skládky 

Získány dotace na územní plán, rybník č.2 

Přepsán prodej pozemku pod budoucí čokoládovnou 

Postupně zapojovány lampy do nově uložených kabelů 

Zkolaudována záhumenní cesta, bude otevřeno výběrové řízení na opravu 

Běží výběrové řízení na opravu mostku za OÚ – ve fázi projektu 

Bude posouzena statika budovy obecního úřadu 

Nový územní plán 

Probíhá zasíťování Fryntovy louky 

2. Projednání směnné smlouvy na pozemky p.č. 66/2 a 1299/93 a darovací smlouvy na pozemek 

p.č. 1891. 

Schválení směnné smlouvy s doplatkem s paní Urbancovou na pozemky p.č. 66/4 a p.č. 

1299/182. Paní Urbancová doplatí za pozemky částku 2 950,- Kč. Schválení darovací 



Obecní úřad Librantice, Librantice 80 
503 46 Třebechovice pod Orebem 

Tel.: 495 431 905 

E-mail: ou@librantice.cz 

IČ: 45978140 

ID DS: ujia6mc 

Obecní úřad Librantice 
Librantice 80 
503 46  
 
 

 

F03, rev. 0 Zápis se zasedání zastupitelstva – 26. 9. 2019 – 6. veřejné     Strana 3 z 5 
 

smlouvy s paní Šestákovou na pozemek p.č. 1891/2. Jedná se o poslední pozemek 

v lokalitě č. 11. 

Hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky za účelem umožnění realizace 

stavby „II/299 Librantice – hranice okresu NA“. 

Schválení smlouvy - hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019275. 

Schválení smlouvy - hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

5. Projednání uzavření smlouvy na akci „Komunikace a inženýrské sítě -  lokalita č. 11 Fryntova 

louka“ – firmy Novostav. Osvětlení s firmou Elus a „Úprava rybníka č. 2“ – firma POPR. 

Smlouva  s firmou Novostav byla uzavřena dne 1.7.2019 

Smlouva s firmou ELUS byla uzavřena dne 1.7.2019 

Schválení smluv - hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Smlouva s Firmou POPR 

Schválení smlouvy - hlasování: Pro 6  Proti 1 (HN) Zdrželi se 0 

 

6. ZO projednání a schválilo smlouvu  o upsání  v počtu 216 ks kmenových akcií na jméno ve 

jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ZO 

schválilo prohlášení o nepeněžitém vkladu do majetku  - vodovod u požární nádrže v k.ú. a 

obci Librantice, této obchodní společnosti a zápis o vnesení nepeněžitého vkladu ke splacení 

nepeněžitého vkladu.  

Schválení smlouvy - hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

7. Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5. A 6.  – detaily viz přílohy tohoto zápisu. 

Rozpočtové opatření č. 3 - navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích – rozpočet 

školy a školky 

Rozpočtové opatření č. 4 - navýšení rozpočtu na zaměstnance v pracovním 

poměru 
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Rozpočtové opatření č. 5 – zisk z prodeje pozemku pod čokoládovnou, drobné 

přesuny na položkách (drobné investice) 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení rozpočtu ve výdajích na par 6171 z důvodu 

realizace stavby Komunikace a inženýrské sítě lokalita č. 11. 

Výsledek hlasování :  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

8. Různé 

8.1. Nákup komunálního stroje na údržbu v obci. Schválena výzva k podání 

nabídek. 

Výběrové řízení – do 15. 10. 

Schválení výzvy – hlasování:  Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

8.2. Příspěvek na organizaci Daneta. ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč. 

Schválení daru - hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

8.3. Zahájíme vypracování projektu 3. etapy opravy potoka – od Elusu po 

hasičárnu.  

8.4. Zaveden kalendář svozu plastu na předem stanovené termíny. 

8.5. Podepsání smlouvy na zpracování žádosti na dotační výzvu zateplení budovy 

školy 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

9. Diskuze 

9.1. Dotaz, jestli SPCom už předal stavbu ve vrchní části obce – na Obecnici. (Např. Po 

kopání se propadá.) 

  Ne – ještě není předáno. 

9.2. Upozornění na nesvítící lampy a čekárna na hořejší straně obce. 

9.3. Dotaz, zda vytěžené bahno z rybníka č.2 bude odvezeno na skládku v obci. 
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 Bahno bude vyvezeno mimo obec na skládku – řeší firma provádějící opravu. 

9.4. Jak bude řešen přítok do rybníka č.2? Dotaz na stavební komisi. Vyjádříme se. 

9.5. Dotaz na možnost opravy zastávky na spodní části obce. 

Stávající majitelé pozemku nechtějí pozemek pod zastávkou prodat, budou dělit po-

zemek, údajně na podzim tohoto roku. Je možnost zastávku přesunout za most smě-

rem na Hradec Králové – na obecní pozemek. Počkáme do 11/2019 a potom rozhod-

neme.  

9.6. Dotaz, zda na spodní části obce bude provedena pokládka nových kabelů (Osvět-

lení a rozhlas.) Vyjádříme se. 

9.7. Dotaz, zda rybník č.2 bude proveden na sucho – aby nebyl po provrtání myší pro-

pustný – návrh na zvážení betonové hráze jako je na rybníku u Holancových. Vyjádří-

me se. 

9.8. Dotaz, zda obec žádá o dotace z POV – ano, několik dotací čerpáme. 

9.9. Dotaz, jestli obec žádá o dotaci na komunikaci na Fryntově louce – zatím ne, zvá-

žíme. Doporučení o dřívější požádání o změnu investora. Prověříme. 

   

 Účast 24+7. Zápis byl vyhotoven dne: 26. 9. 2019 

 

Zapisovatel: Petr Lukášek                            ……….……viz originál………………………… 
                                                                                                         Podpis 
 
Ověřovatelé: Jaroslav Volenec                             ……….……viz originál………………………… 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Milada Bortlíková                           ……….……viz originál………………………… 
                                                                                                         Podpis 
 
Starostka:     Alena Hladíková                                ……….……viz originál………………………… 
                                                                                                         Podpis 


