Usnesení
4. zasedání zastupitelstva obce Luběnice
konaného dne 25. 3. 2019 v 17.00 hod
v kanceláři starosty Obecního úřadu v Luběnicích
Přítomni: Mgr. Jan Blaho, Martin Šnajder, Eva Drápelová, Ivana Chromková, Ing. Martin Harant, Mgr.
Tomáš Körner
Omluven: Michal Voltner
č. 4/1:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
Projednání rozpočtového opatření
Projednání zrušení obecně závazných vyhlášek obce Luběnice č. 5/2010 a č. 6/2010
Projednání pronájmu části nemovitosti č.p. 141 za účelem provozování prodejny
smíšeného zboží
6. Projednání zakázky „Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu a tříděného
odpadu v obci Luběnice“
7. Projednání výstavby optické sítě
8. Projednání úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Luběnice
9. Informace starosty obce
10. Diskuse

č 4//2:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva.
168.150,- Kč.
č. 4/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

č. 4/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušující obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného a Obecně závazná vyhláška
č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
č. 4/5:
Zastupitelstvo obce
a) neschvaluje pronájem části nemovitosti Luběnice č.p. 141, st. pl. 185 v k. ú. a obci Luběnice za
účelem provozování prodejny smíšeného zboží paní Lan Anh Nguyen Thi (datum narození 11. 7.
1972), IČ 644 602 82,
b) schvaluje, aby provoz prodejny smíšeného zboží v části nemovitosti Luběnice č.p. 141, st. pl. 185
v k. ú. a obci Luběnice zajistila obec Luběnice na své vlastní náklady a odpovědnost,
c) schvaluje rozpočtovou změnu - přesun částky 400.000 Kč z financování za účelem úprav
prodejny, nákupu potřebného vybavení a naskladnění zboží v souvislosti se zahájením provozu
prodejny,
d) pověřuje starostu a místostarostu obce provedením všech nezbytných kroků v souvislosti s co
nejrychlejším zahájením provozu prodejny obcí.
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č. 4/6:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje rozhodnutí hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky v souvislosti s akcí
„Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu v obci
Luběnice“, a to nabídku společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. Španělská 1073/10, 1200
Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, za nabídkovou cenu 491.211 Kč včetně DPH,
b)

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem.

č. 4/7:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) schvaluje Smlouvu o spolupráci při výstavbě optické telekomunikační sítě, a to se společností
Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov, IČ 269 744 87,
b) pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
č. 4/8:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce o úplatě za předškolní vzdělávání.
č. 4/9:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce.

Zapsala: Ing. Jana Konrádová

Ověřovatelé:

Eva Drápelová

Martin Šnajder

Mgr. Jan Blaho
starosta obce
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