
ZÁPIS     poř. č. 17 

 

ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Librantice, konaného dne 13. 7. 2017 v hasičské 

zbrojnici 

 

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 Vladimíra Koutníka a Michala Sčebela 

 

 

Návrh programu:  

 

1. Kontrola usnesení ze 16. veřejného zasedání 

2. Projednání návrhu směrnice č. 1/2017.  

3. Projednání zadání zakázky malého rozsahu na úpravu Librantického potoka II. část, jmenování 

hodnotící komise.  

4. Projednání pronájmu nebytových prostor čp. 128 – vyhodnocení a vybrání nového nájemce. 

5. Různé a diskuze. 

 

 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

l. Usnesení ze 16. veřejného zasedání  

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Librantice p.č. 1636/3,4, 2xRD, 

knn, byla podepsána. 

 

2. ZO projednalo a schválilo návrh směrnice č. 1/2017 k zadávaní  veřejných zakázek malého 

rozsahu. ZO návrh směrnice schválilo a směrnice je platná. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

3. ZO projednalo a schválilo „Výzvu k podání nabídky na akci „Úprava Librantického potoka II. 

část“. Starostka výzvu přečetla a ZO její znění schválilo. ZO jmenovalo hodnotící komisi – 

hodnotící komise se skládá minimálně ze 4 členů ZO. 

 

Výsledek hlasování :  Pro   7  proti  0 Zdržel se  0 

 

 

 

4. ZO projednalo pronájem nebytových prostor čp. 128 k provozování obchodu. Záměr pronájmu 

byl vyvěšen na úřední desce od 29.6.2017 do 12.7.2017. Do výběrového řízení se přihlásili dva 

zájemci : Hruška, spol. s.r.o. a rodinná firma J. a P. : PHUONG HANG DAM z Jaroměře.  

ZO vybralo pro provozování obchodu rodinu Damových. Smlouva bude podepsána. Požadavky fi 

Hruška nebyly zastupitelstvem akceptovány. 



 

Výsledek hlasování : Pro   7  proti  0 Zdržel se  0 

 

 

5. Různé. 

 ZO  pprojednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do 

výměnných fondů s Knihovnou města Hradec Králové. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace ve výši 7 500,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci 

regionálních knihovnických služeb. 

 

Výsledek hlasování :  Pro  7  Proti  0 Zdržel se  0 

 

 

6. Diskuze. 

- návrh znaku obce Librantice bude rozeslán do všech schránek v obci a občané budou mít možnost 

účastnit se výběru. Výběr  proběhne na úřadě za účasti zastupitelstva – návrh pana Vladimíra 

Koutníka : pokud se vrátí alespoň 150 ks ankety, tak bude znak vybrán.  

- spadla zeď u čp. 187. Majitel bude upozorněn na špatný stav a vše bude nahlášeno na stavební 

úřad. 

- diskuze ohledně zavření nové hospody – je vyvěšen záměr na pronájem 

 

V Libranticích dne 13. 7. 2017 

 

Zapisovatel:  Milada Bortlíková 

 

Ověřovatelé: Vladimír Koutník 

 

  Michal Sčebel 

   

   

Starostka: Alena Hladíková 

 

 


