
ZÁPIS     poř. č. 16 

 

ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Librantice, konaného dne 20. 6. 2017 v místní 

hospodě 

 

Přítomni: Alena Hladíková, Jaroslav Volenec, Milada Bortlíková, Tomáš Tkáčík, Michal Sčebel, 

Tomáš Lukášek, Vladimír Koutník 

Omluveni:  

Jednání řídila: Alena Hladíková 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a jmenovala zapisovatelem Miladu Bortlíkovou a  

ověřovatele zápisu Tomáše Lukáška a Tomáše Tkáčíka 

 

 

Návrh programu:  

 

1. Kontrola usnesení z 15. veřejného zasedání 

2. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Librantice p.č. 

1636/3,4, 2xRD, knn  

3. Projednání uzavření kupní smlouvy na pozemek st.p. 135 a bezúplatný převod pozemku p.č. 

885.  

4. Projednání návrhu směrnice č. 1/2017. 

5. Projednání zadání zakázky malého rozsahu na úpravu Librantického potoka II. část. 

6. Různé. 

7. Diskuze. 

Navržený program byl schválen a k programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

l. Usnesení z 15. veřejného zasedání  

- účetní závěrka, závěrečný účet obce za rok 2016 

- schválen prodej pozemku p.č. 54/17 – smlouva dosud nebyla uzavřena 

- nájemní smlouva na pozemky st.p. 135 a p.č. 885 byla uzavřena 

- nařízení č. 1/2017 je platné 

 

2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015852/1 Librantice, p.č. 1636/3,4, 2xRD 

Bláha, knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

3. Starostka obce seznámila zastupitelstvo s oznámením Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o odkoupení pozemku stavební parcela č. 135 v k.ú. Librantice a bezúplatný převod 

pozemku pozemková parcela č. 885 v k.ú. Librantice. Přímý prodej pozemku st.p.č. 135 do 

vlastnictví obce Librantice byl Úřadem pro zastupování státu schválen za kupní cenu 277 500,- Kč a 

zároveň byl schválen bezúplatný převod pozemku p.č. 885 do vlastnictví obce. ZO cenu za 

pozemek st.p.č. 135 akceptuje. Kupní smlouva a smlouva o bezúplatném převodu by měla být 

podepsána do konce měsíce července. 

 

 



 

4. ZO projednalo aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Navržená 

směrnice bude ještě dopracována – návrh pana Vladimíra Koutníka snížit hranici 100 000,- Kč bez 

DPH na hranici 50 000,- Kč. Směrnice bude projednána na příštím veřejném zasedání. 

 

 

5. ZO  projednalo výzvu k zadání zakázky malého rozsahu na úpravu Librantického potoka II. část. 

Výzva, která byla schválena na veřejném zasedání dne 27. 4. 2017 byla z pravomoci starostky obce 

zrušena. Nová výzva bude vypsána po projednání vnitroorganizační směrnice č. 1/2017. 

 

 

6. ZO projednalo podání žádosti o dotaci na individuální účel, které vypsal Královéhradecký kraj. 

Žádost o dotaci se bude týkat nákupu pozemku st.p.č. 135 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.   

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

 

 

ZO projednalo žádost VETERAN CAR CLUBU Hradec Králové o poskytnutí občerstvení pro 

účastníky akce dne 26. 8. 2017. Pro 17. ročník akce Hradecké Veterán rallye využijí účastníci naše 

hřiště a přilehlé pozemky na průjezdní výstavu historických vozidel. ZO schválilo poskytnutí 

občerstvení pro účastníky této akce. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdržel se   0 

 

 

ZO projednalo 4 návrhy znaku obce Librantice. Návrhy budou v nejbližší době rozeslány všem 

občanům, aby se mohli k tomu vyjádřit, a znak obce bude zadán k dopracování.  

 

7. Diskuze. 

 

- byl zadán návrh na úpravu dětského hřiště u vagónu 

- p. Volenec – do konce června budou vyrobeny prefabrikáty na opravu mostku u Kotlantových a u 

p. Chudého. Po dodání dílců se rozhodne o dalším pokračování na opravě mostků. 

- mostek u p. Koutníka bude řešen jinou formou, mostek bude železný s dřevěnou výplní 

- p. Pavlát – nelze otevřít uložené dokumenty na úřední desce - bude vyřešeno se správcem web 

stránek  

- p. Pavlátová a další občané – nedostatek sortimentu v obchodě – nájemce bude písemné 

upozorněn 

 

V Libranticích dne 20. 6. 2017 

 

Zapisovatel:  Milada Bortlíková 

 

Ověřovatelé: Tomáš Lukášek 

 

  Tomáš Tkáčík 

   

   

Starostka: Alena Hladíková 



 

 


