usnesení ze zasedání
zas tup itelstv a mě síys e Lib

Iín

dne 23. 3, 2018

Návrh usnesení č. 1E/2018
Zastupitelstvo městyse Liblín určuje ověřovateli pana Pavla Hlavsu apaní Milenu Spurnou a
zapisovatelem Ester ]Lalákovou

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení ě. 18/2018 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. t|rl2018
zastupitelstvo městysie Liblín zaíazuje do programu tyto dodatečnébody:
1. SoD na vylrotovení PD bourací práce objektu č.p. 67 - JAMNICKA
HOFFMA]\TN / ARCHITEKTI
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zíizeníslužebnosti č: ROHLI - Vodafone Czech
Republic a"s.
3. Smlouva o dílo na opraw sochy sv. Markéty - MgA. Helena Jahodová

-

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 19/2018 bylo schvóleno.

Návrh usnesení é. 20|12018
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje nawžený program zasedánizastupitelstva:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Povolení terérurích úprav na p.č. 20313 a 1808 v k.ú. Liblín
4. Žádosto dcltaci - ZO ČSOP Řokycany
5. Žadosto dotaci - Plzeňský kraj
6. smlouva o smlouvě budoucí o ňízenívěcnéhobřemene - spú Čn
7. Beztlplatny převod pozemku p.č. 1814/1 v k.ú.Liblín- SPÚ Čn
8. Záměr smělry části pozemku s p.ě. I794lI za 5013 vše v k.ú. Liblín
9. Dodatek č. 1 ke SoD - Bihári Milan
l0. Smlouva o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu spádové školy - MŠRadnice
11. SoD na vyh.otovení PD bourací práce objektu č.p.67 JAMNICKA
HOFFMANIN / ARCHITEKTI (dodatečný bod programu)
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřizení služebnosti č: ROHLI
- Vodafone Czech
Republic a.s. (dodatečný bod programu)
13. Smlouva o dílo na opraw sochy sv. Markétky - MgA. Helena Jahodová (dodatečný
bod prograrnu)
14. Diskuze

-

Pro

6,

proti

0, zdrželi se 0.

Usnesení ě. 20/2018 bylo schvóleno.

Návrh usnesení č. 1|,1l?0t8
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje provedení terénních úprav na pozemcích p.ě. 20313 a
1808 v k. ú. Liblín pto ňízenínájezdu na soukromý pozemek p.č. 159, kde je ňízeno věcné
břemeno jízdy všemi vozidly, sloužícípro obsluhu pozemků příslušejícíchk domu ě.p. 57, a
to za podmínky, že po dokončeníprací bude na nráklady paní Kratochvílovéprwedeno
geodetické vyměřerrí přístupové trasy a bude zřízeno věcnó břemeno na qýše Ůvedených
pozemcích.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 21/201ll by,lo schvdleno.

Návrh usnesení č. 2212018
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje poskytrrutí finančníchprostředků ve výši 1000,00 Kč
ZO ČSOP Rokycany na zajištěnípéčeo nalezené ztaněié živočichyv katastru obce
a pověřuje starostku podpisem příslušnésmlouvy.

Pro

0,

proti 4, zdrželi se

2.

Usnesení č. 22/2016| nqbylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 2,312018
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje uzavíenísmlouvy o poskytnutí účelovédotace
s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti v ťoce 20t8, a to ve
wši 12.452,00 Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0,

Usnesení č. 23/2018' bylo schvdleno.

Návrh usnesení i. ZltZO]8
Zastupitelstvo měst,yse Liblín schvaluje uzaÝíeni Smlouvy o smlouvě budoucí o ňízeni
věcného břemene na stavbu,,Liblín - vodovod akanalizace" se Státním pozemkovým uřadem
ČR apověřuje starositku uzavřením smlouvy.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení ě. 24/2018 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 2512018
Zastupitelstvo městyse schvaluje podaní Ť,adostí o bezúplatqý převod pozemku p.č. 1814/1
v k.ú. Liblín na Stáfirí pozemkoqý uřad ČR, který má pozemék ve vlastnictví a pověřuje
starostku j ej ím podpisem.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 25/2018 bylo schvdleno.

2

Návrh usnesení č. :2612018
Zastupitelstvo nrěst,yse Liblín schvaluje záměr směny pozemků, a to části p.č. 1794lI v k. ú.
Liblín zap.č.50/3 v k.ú.Liblín.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0,

Usnesení č. 26/201ll bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. i|,712018
Zastupitelsl.vo rrrěst,yse Liblín schvaluje Dodatek č. 1 ke SoD na Stavební práce související
s výměnou vodtrvo,Cního potrubÍ, vodárny a otopné soustavy v bytovém domě č.p. 72
v Liblíně a pověřuje starostku jeho podpisem.

Pro

6,

proti

0, zcJrželi se 0.

Usnesení č. 27/20lá| bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 2,812018
Zastupitelstvo měst)lse Liblín schvaluje Smlouvu o vytvoření společnéhoškolského obvodu
spádové Školy- VŠlv Radnicích a pověřuje starostku'podpiserď smlouvy s městem Radnice,
který j e zŤizov atelenl.

Pro

6,

proti

0, zdrže,|i se 0.

Usnesení č. l28/20l8 bylo schvúleno.

Návrh usnesení ě.

29 12018

Zastupitelstvo měslyse Liblín schvaluje Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace na bourací ptáce objektu ě. p. 67 s firmou revnTlcKAHOFFMANN/ARCI{ITEKTI za cenu 23.000,00 Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č, 29/2018 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 30/2018
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č:
ROHLI na stavbu základnové stanice Vodafone, a to věetně výkopu a položeníelektrického
kabelu a elektroměrového rozvaděče typu pilíř a HDPE chraničky pro optické kabely pro
základnovou stanici rl pověřuje starostku jejím podpisem.

Pro

5,

proti l, zdrželi se

0.

Usnesení č. 30/2008 bylo schvdleno,

Návrh usneseni,

č. 31/2018

Zastupitelstvo rněstyse Liblín schvaluje Smlouvu o dílo s MgA. Helenou Jahodovou na
restaurovárrí sochy sv. Markéty v kostele sv. Jana Nepomuckého za cenu 69.460,00 Kč, která
bude uhrazena ze lsbírkovéhoúčtuna opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v Liblíně a
pověřuj e starostku j,e.| ím podpisem.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 31/201ll bylo schváleno.
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Zapsala: Laláková
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Milerra Spumá dne 29. 3. 2018

§*b,

aÁ#
\eňiy/
starostka

4

*,

