ZÁPIS

č. 1 1 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 8.11.2021 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. Schválení dodatků smluv s odpadovou firmou Rumpold, a.s.
3. Rozhodnutí o vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti
4. Schválení provedeného cenového marketingu pro projekt „Zkvalitnění a zvýšení
možností pro konání kulturních a spolkových akcí v obci Libějice“
5. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 7/2021
6. Informace
7. Různé
8. 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.

Rozhodnutí o vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti
Zastupitelstvo posoudilo historickou smlouvu z roku 2001 o nájmu nemovitosti –
pozemek parc. číslo 70 v k.ú. Libějice (v novém značení parcela č. 573) - Hořejšího
rybník a rozhodlo se tuto smlouvu dle článku 4.2 smlouvy vypovědět k 31.12.2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemek
parc. číslo 70 v k.ú. Libějice (v novém značení parcela č. 573).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

3.

Schválení dodatků smluv s odpadovou firmou Rumpold, a.s.
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Dod. č. 18 ke smlouvě o poskytnutí
služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Libějice a Dod. č. 5 ke smlouvě o
poskytnutí služeb v oblasti separovaných odpadů v obci Libějice. U Dod. č. 18 ke
smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti nakládání s odpady se jedná o novou konstrukci
poplatků za komunální odpad dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (a dle Zák. 542
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a 543/2020 Sb.) se značným navýšením poplatků, u Dod. č. 5 ke smlouvě o poskytnutí
služeb v oblasti separovaných odpadů pak o mírné navýšení poplatků.
Zastupitelstvo obce po diskusi souhlasí s uzavřením obou výše uvedených dodatků
smluv.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
4.

Schválení provedeného cenového marketingu pro projekt „Zkvalitnění a zvýšení
možností pro konání kulturních a spolkových akcí v obci Libějice“.
Starosta obce jako pověřená osoba pro provedení cenového marketingu v souladu
s usnesením 5/10/2021 ze dne 11.10.2021 předložil zastupitelstvu výsledky
provedeného cenového marketingu pro jednotlivé položky projektu „Zkvalitnění a
zvýšení možností pro konání kulturních a spolkových akcí v obci Libějice“
(registrační číslo projektu SZIF 21/005/19210/231/147/000538).
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky provedeného cenového marketingu a pověřuje
starostu nákupem uvedených položek.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2021,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2021. RO č. 7/2021 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.
-

Informace:
Práce na projektu z programu POV JČ v roce 2021, tj. „Obnova dětského hřiště
Libějice“ byly v termínu a v požadované kvalitě dokončeny.
Informace o vyhlášení POV Jihočeského kraje 2022

7. Různé:
8.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 11/2021, konaného dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/11/2021 ze dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce Libějice souhlasí s uzavřením Dod. č. 18 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Libějice a Dod. č. 5 ke smlouvě o
zabezpečení separovaného sběru v obci Libějice s odpadovou firmou Rumpold, a.s.,
v navrženém znění a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
Usnesení 2/11/2021 ze dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce Libějice souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu nemovitosti –
pozemek parc. číslo 70 v k.ú. Libějice (v novém značení parcela č. 573) ke dni 31.12.2021
a pověřuje starostu zasláním výpovědi stávajícím majitelům předmětné parcely.
Usnesení 3/11/2021 ze dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce vydává OZV 1/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení 4/11/2021 ze dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky provedeného cenového pro jednotlivé položky
projektu „Zkvalitnění a zvýšení možností pro konání kulturních a spolkových akcí v obci
Libějice“ (registrační číslo projektu SZIF 21/005/19210/231/147/000538) a pověřuje
starostu nákupem uvedených položek.
Usnesení 5/11/2021 ze dne 8.11.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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