Usnesení
2. zasedání zastupitelstva obce Luběnice
konaného dne 12. 12. 2018 v 17.00 hod
v kanceláři starosty obce v budově Obecního úřadu Luběnice
Přítomni: Mgr. Jan Blaho, Eva Drápelová, Martin Šnajder, Michal Voltner, Ing. Martin Harant, Mgr. Tomáš
Körner, Ivana Chromková
Hosté: dle prezenční listiny
Č. 2/1:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
Projednání rozpočtového opatření
Projednání návrhu rozpočtu Mateřské školy Luběnice – příspěvkové organizace na rok 2019 a
střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Luběnice – příspěvkové organizace
5. Projednání návrhu rozpočtu obce Luběnice na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu obce
6. Projednání dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Luběnice – příspěvkové organizace
7. Projednání aktualizace obecně závazných vyhlášek obce Luběnice
8. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací
9. Projednání podání žádostí o dotace na rok 2019
10. Projednání výběru stočného na rok 2019
11. Projednání Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a Smlouvu o
právu provést stavbu – prodloužení vodovodu a kanalizace
12. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8015443/VB/001 Luběnice, RD, pč.8982 – připojení kNN
13. Projednání Žádosti o změnu účelu dotace SK Luběnice z.s. na rok 2018
14. Projednání Dodatku ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů
15. Informace starosty obce
16. Diskuse

Č. 2/2:
Zastupitelstvo obce Luběnice bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění úkolů z usnesení minulých zasedání zastupitelstva.
Č. 2/3:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 14 a 15,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
Č. 2/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) návrh rozpočtu Mateřské školy Luběnice – příspěvkové organizace na rok 2019.
celkové náklady:
2.123.000 Kč, a z toho činí neinvestiční příspěvek zřizovatele 341650 Kč
celkové výnosy:
2.123.000 Kč,
b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Luběnice – příspěvkové organizace na
roky 2020 a 2021.
Č. 2/5:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje návrh rozpočtu obce Luběnice na rok 2019
Příjmy
6.500.000,00 Kč,
Výdaje
5.626.450,30 Kč,
Financování celkem
873.549,70 Kč,
b) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Luběnice na roky 2020 a 2021
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Č. 2/6:
Zastupitelstvo obce Luběnice schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Luběnice –
příspěvkové organizace
Č. 2/7:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku ze psů,
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Luběnice,
c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
d) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Luběnice.
Č. 2/8:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je
závazek smluvních stran (obec Luběnice – obdarovaný, Petra a Petr Doleželovi) uzavřít za podmínek této smlouvy Darovací smlouvu na nemovité věci s obsahem uvedeným v Příloze č. 1 této
smlouvy,
b) pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Č. 2/9:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Severní humna v úseku od
budovy Mateřské školy po RD č.p. 53 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na parcelách č. 255/1, 272 a
258/1 (úsek mezi RD č.p. 43, 26, 27, 30 a 31) z Programu rozvoje a obnovy venkova z DT
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací,
c) pověřuje starostu obce zajištěním všech nezbytných podkladů souvisejících s podáním těchto
žádostí a samotným podáním těchto žádostí o dotace.
Č. 2/10:
Zastupitelstvo obce Luběnice schvaluje výši stočného pro rok 2019 na 31,43 Kč / m3 odpadní vody.
Č. 2/11:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Luběnice a Olomouckým krajem
na akci „Dokončení vodovodu a kanalizace v Luběnicích“,
b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
obcí Luběnice a Olomouckým krajem na akci „Dokončení vodovodu a kanalizace v Luběnicích“,
c) pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.

Č. 2/12:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8015443/VB/001 Luběnice, RD, pč.89/82 – připojení k NN,
b) pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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Č. 2/13:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Luběnice ze
dne 24. 5. 2018, jehož předmětem je změna článku II. v bodě 2.2 (limit pro pořízení drobného majetku je 11.000 Kč a limit na údržbu travnatého hřiště je 9.000 Kč)
b) pověřuje starostu obce podpisem tohoto Dodatku.

Č. 2/14:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) neschvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů ze dne 19. 11. 2018,
b) pověřuje starostu obce zajištěním výběrového řízení na sběr a svoz tříděného a směsného komunálního odpadu v obci Luběnice.

Č. 2/15:
Zastupitelstvo obce Luběnice bere na vědomí informace starosty.
Zapsala: Ing. Jana Konrádová

Ověřovatelé:

Michal Voltner
Eva Drápelová

Mgr. Jan Blaho
starosta obce
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