Ilsnesení ze

?

zasedúní

zastupitelstva městy

s

e

Liblín

dne 26. 10. 2021

Návrh usnesení č. 1,0412021
Zastupitelstvo městyse Liblín určuje ověřovateli
a zapisovatelem Ester Lipertovou.

pana Yáclava Peterku

a

pana Jaroslava Hlavsu

Pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 104/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č, t05l2021
,-1astupitelstvo městyse Liblín zařazuje do programu
tyto dodatečné bodý:
1. Rozpočtovéopatření č. 5
2. Směrnice o gratulacích občanů
3. OZY ě. 3l202I o místnímpoplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí
4. OZY ě,4l202I o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
5, Dodatek č. 1 ke SoD - Liblín - vodovod akanalizace - AQ PROJEKT s.r.o.
6. Dodatek č. 1 ke SoD - Výsadba stromů podél polní cesty k. ú. Liblín - Ing. Stanislava Škodová

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 105/2021 bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 10612021,
Zastupitel stvo mě stys e L iblín schvaluj e navr žený pro gram zasedání zasiupitel stva

l.

:

Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Smlouva o dílo - Obytná zóna Horní Liblín - inženýrskésítě
4. ZŤízeni věcného břemene - služebnosti p. č. I822lI v k. ú. Liblín
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - BabyBox
6. Liblín - objekt úřadu městyse - autorský dozor + technická pomoc
7. Liblín - objekt úřadu městyse - výkon funkce koordinátoraBOZP
8. Rozpočtovéopatření č. 5 (dodatečný bod programu)
9. Směrnice o gratulacích občanů(dodatečný bod programu)
l0. OZY ě.312021 o místnímpoplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí

(dodatečný bod programu)
ě, 4l202I o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dodatečný bod programu)
12. Dodatek č: 1 ke SoD - Liblín - vodovod akanalizace * AQ PROJEKT s.r.o. (dodatečný bod
programu)
13. Dodatek č. 1 ke SoD - Výsadba stromů podél polní cesty k. ú. Liblín - Ing. Stanislava Škodová
(dodatečný bod programu)

n, OZY

14.

Diskuze

Pro 5, proti 0, zdrželi se 0,
Usnesení č. 106/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 107 l202l

Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Smlouvu o dílo s firmou rnÁl PM CENTRUM s.r.o. za cenu
5 357 973,22 Kč včetrrě DPH na akci s názvem Obytná zóna Horní Liblín - inženýrské sítě a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 107/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení ó. 10812021
Zastupitelstvo městyse Liblín souhlasí se Smlouvou o zŤizeni věcného břemene č. IV-12-0016340/VB001 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0,

Usnesení č, 108/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 1091202l
Jastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace BABYBOX - Ludvík
Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s. na poŤizení a pIovoz babyboxu v Rokycanech ve výši
2 000,00 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Pro

4,

proti l, zdrželi se

0.

Usnesení č, 109/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 1101202l
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje nabídku firmy Atelier Soukup Opl Švehlas.r.o. na zajištění
autorského dozoru a technické pomoci na akci: Liblín - objekt úřadu městyse za cenu 3 519,00 Kě za
uskutečněnou návštěvu stavby a pověřuje starostku provedením objednávky.

Pro
,

5,

proti

:rorrrn'

0,

č. I

zdrželi se

0,

l0/202l bylo schváleno.

Návrh usnesení č. l1,1l202l
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje nabídku firmy SEBEB s.r.o. na zajištění výkonu funkce
koordinátoraBOZP pro stavbu: Liblín - objekt uřadu městyse za cenLl I27 020,00Kě bez DPH a pověřuje
starostku podpisem stavby.

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. lI1/2021 bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 11212021,
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje úpravu rozpočtu ě. 5, který tvoří přílohu č. 1, tohoto zápisu.

Pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1l2/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 1131202l
Zastupitelstvo městyse Liblín vydává směrnici č. Il202I o gratulacích občanům.

Pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 113/202l bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 1141202l
Zastupitelstvo městyse Liblín vydává OZY č. 3l202I o místnímpoplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovitých věcí.

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 114/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 11512021

Liblín vydává OZY č. 4l202I o

Zastupitelstvo městyse
hospodářství.
'^]ro
5,

proti

0,

zdrželi se

stanovení obecního systému odpadového

0,

Usnesení č. ll5/2021 bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 11612021
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Dodatek č. 1 ke SoD s firmou AQ PROJEKT s.r.o. na vyhotovení
projektové dokumentace s názvem Liblín - vodovod a kanalízace, který mění termíny plnění a pověřuje
starostku podpisem dodatku.

Pro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. l16/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 117 l202l
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Dodatek č. 1 ke SoD s firmou Ing. Stanislava Skodová na akci:
Výsadba stromů podél polní cesty k. ú. Liblín a pověřuje starostku podpisem dodatku.

.'-'ro

5,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. lI7/2021 bylo schvúleno.

V Liblíně dne 2. 11.202I
Zap sala: Lipertová Ester

Ověřil:

Jaroslav Hlavsa dne 2. 1I.202I

Václav Peterka dne 2.

lI.202l
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