ZÁPIS

č. 5 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 25.5.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Projednání a odsouhlasení o zřízení služebnosti (věcného břemene) s příspěvkovou
organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
3. Zpráva kontrolního výboru obce
4. Zpráva finančního výboru obce
5. Určení postupu při realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce 2020
6. Projednání prodeje pozemků st. 52 a 668 (část.)
7. Informace
8. Různé
9. Usnesení a závěr
1.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. František Drtina. Konstatoval,
že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Projednání a odsouhlasení smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene)
s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o zřízení služebnosti
(věcného břemene) na pozemku parc. č. 799 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Libějice
(číslo smlouvy VB/18/20/RTA/BA).
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má k tomuto pozemku právo hospodaření na
základě zřizovací listiny ze dne 14.6.2002 schválené usnesením Zastupitelstva
Jihočeského kraje pod č.j.: 183/2002/ZK, v platném znění a je v souladu s platnými
právními předpisy oprávněna k uzavření této smlouvy.
Na základě této smlouvy se zřizuje ve prospěch obce Libějice právo odpovídající
služebnosti, a to právo uložení kabelu a stožárů veřejného osvětlení a dále právo chůze
a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na části pozemku parc. č.
799 v k.ú. Libějice v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č. 157-1013/2019.
Služebnost (věcné břemeno) se zřizuje bezúplatně.
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného
břemene) na pozemku parc. č. 799 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Libějice (číslo
smlouvy VB/18/20/RTA/BA) v předloženém znění.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Zpráva kontrolního výboru obce.
Předsedkyně kontrolního výboru paní Martina Pfeiferová seznámila zastupitelstvo
obce Libějice s kontrolou hospodaření obce, kterou provedl kontrolní výbor dne
25.5.2020. Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva obce. Byly
kontrolovány měsíce únor a březen 2020 (soupis kontrolovaných usnesení a dokladů je
uveden v Zápise z kontrolního výboru ze dne 25.5.2020.
Kontrolní výbor obce nezjistil v kontrolovaném období žádné nedostatky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Zpráva finančního výboru obce.
Předseda finančního výboru pan Josef Cimpa seznámil zastupitelstvo obce Libějice
s kontrolou, kterou provedl finanční výbor dne 25.5.2020. Kontrola byla zaměřena na
účetnictví obce za měsíc duben 2020. Byly předloženy a zkontrolovány výpisy z KB a
ČNB, vnitřní účetní doklady, předpisy faktur, pokladní a účetní doklady za měsíc
duben 2020 (soupis kontrolovaných dokladů je uveden v Zápise z finančního výboru
ze dne 25.5.2020).
Finanční výbor obce nezjistil v kontrolovaném období žádné nedostatky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Určení postupu při realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce 2020
Obec obdržela informaci o přidělených dotacích z Programu obnovy venkova Jč kraje
(na základě podaných žádostí na podzim 2018) na projekty „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – světelné zdroje LED“ (výše dotace 156 tis. Kč) a „Nákup techniky k
údržbě veřejných prostranství“ (výše dotace 134 tis. Kč).
I. Projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“
Předpokládané CNP projektu jsou podle odborného odhadu očekávány ve výši 260 tis.
Kč. Dle stanoviska stavebního úřadu MěÚ Tábor ze dne 10.1.2020 předmět akce
představuje udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu podle stavebního zákona. Jedná se o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce, výběr zhotovitele akce bude proveden v souladu s interní
instrukcí „Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb, o
veřejných zakázkách“ formou výzvy jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky
(s dalšími podmínkami plnění). Pro akci bude přímo osloven stávající spolehlivý a
osvědčený dodavatel prací v oblasti prací v profesi elektro, pan Zdeněk Pikhart,
Radimovice u Želče 33.
Pověřenou osobou pro oslovení výše uvedeného dodavatele k předložení nabídky je
určen starosta obce, ing. František Drtina. Obdržená nabídka bude předložena ke
schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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II. Projekt „Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství“
Předpokládané CNP projektu jsou podle odborného odhadu očekávány ve výši do 250
tis. Kč. Projekt představuje zakoupení nového sečícího traktoru (traktor s parametry
PROFI řady) a 2 ks křovinořezů (min. objem motoru 50 ccm, min. výkon 2,2 kW).
Jedná se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a z tohoto důvodu bude pro výběr
zhotovitele akce v souladu s interní instrukcí „Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim zák. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách“ použita forma provedení
průzkumu trhu a následného přímého poptání vhodných dodavatelů vybrané zahradní
techniky.
Pověřenou osobou pro provedení průzkumu trhu je určen starosta obce, ing. František
Drtina. Výsledky průzkumu trhu, obdržené nabídky, postup výběru a rozhodnutí
pověřené osoby budou předloženy ke schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6.

Projednání prodeje pozemků st. 52 a 668 (část.)
Jde o odročený bod ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2019 a 10/2019.
Starosta obce znovu předložil zastupitelstvu žádost MS Lom ze dne 26.8.2019 o
odkoupení obecních pozemků (viz záměr obce na prodej pozemků st. 52 a 668 (část.),
odsouhlasený usnesením 1/08/2019 ze dne 12.8.2019 a zveřejněný vyvěšením na
úřední desce, včetně elektronické od 17.8.2015 do 9.9.2019 a následně znovu
vyvěšený od 28.2.2020 do 27.5.2020.
Po delší diskusi zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem st. 52 a 668 (část.) MS Lom a
využívá práva odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
Zastupitelstvo dále konstatuje, že na zastavěnou plochu pod mysliveckou chatou je
platná smlouva o pronájmu pozemku mezi obcí Libějice (pronajímatel) a MS Lom
(nájemce) uzavřená dne 9.3.2004 (v současnosti jde o pozemek st. 52, ve smlouvě jsou
uvedena čísla pozemků před provedením KPÚ Libějice v roce 2006). Tato smlouva je
v platnosti do 1.3.2024. Před vypršením této smlouvy budou obě strany jednat o
možnosti a podmínkách dalšího pronájmu pozemku st. 52.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7.
-

Informace:
Z důvodu současné situace v ČR(COVID-19) se letos neuskuteční okrsková soutěž
v požárním sportu.
- Z důvodu současné situace v ČR (COVID-19) se letos v obci neuskuteční dětský den.
- Dne 16. a 17.5.2020 proběhne tzv. „Železná neděle“, zpětný odběr elektrospotřebičů a
sběr nebezpečného odpadu. Současně bude na návsi přistaven kontejner na rozměrný
komunální odpad. Vše bude řádně oznámeno (vývěsní tabule, INFO do mailu a
poštovních schránek).
- Dne 6.6.2020 proběhne brigáda na posečení travních ploch v majetku obce a v okolí
obou hřišť. Zúčastní se hlavně členové zastupitelstva s obecní technikou na údržbu
zeleně.
- V období od 21.4. do 6.5.2020 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Vzhledem k nouzovému stavu v ČR (COVID-19) přezkoumání proběhlo dálkovým
způsobem (zaslání vyžádaných dokumentů/exporty a scany mailem na KÚ Jčk).
Starosta vyslovuje poděkování paní účetní Smržové za vzornou přípravu podkladů pro
audit.
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8.
-

Různé:

9.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 5/2019, konaného dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/05/2020 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene)
na pozemku parc. č. 799 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Libějice (číslo smlouvy
VB/18/20/RTA/BA) v předloženém znění.
Usnesení 2/05/2020 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce
v předloženém znění.
Usnesení 3/05/2020 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu finančního výboru obce
v předloženém znění.
Usnesení 4/05/2020 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce, ing. Františka Drtinu, jako pověřenou osobu
pro zaslání výzvy firmě Zdeněk Pikhart k předložení nabídky na realizaci projektu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ z programu POV Jč kraje pro
rok 2020, viz bod 5 zápisu. Obdržená nabídka bude předložena ke schválení zastupitelstvu
obce.
Usnesení 5/05/2020 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce, ing. Františka Drtinu, jako pověřenou osobu
pro provedení průzkumu trhu a navržení vhodného dodavatele sečícího zahradního
traktoru (PROFI řada) a 2 ks křovinořezů v rámci projekt „Nákup techniky k údržbě
veřejných prostranství“ z programu POV Jč kraje pro rok 2020, viz bod 6 zápisu. Postup
výběru a rozhodnutí pověřené osoby bude předloženo ke schválení zastupitelstvu obce.
Usnesení 6/05/2019 ze dne 25.5.2020
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem st. 52 a 668 (část.) MS Lom ani žádnému
jinému zájemci.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
5

