Zápis
ze zasedání zastupitelstva města Liběchov
konaného dne 15. 4. 2015 od 18:00 hodin.
Přítomni: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, Ing. Pavla Veverková, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil
Janatka, Jan Rodr, Zdeněk Miřatský, Ing. Pavel Dostál
Omluveni: Josef Ulman
Neomluveni: -

Zahájení
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 18:00 hod. starostka města Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, konstatovala
přítomnost osmi z devíti členů zastupitelstva města a prohlásila zastupitelstvo města za usnášeníschopné.
Starostka prohlásila, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace podle ust. § 93 odst. 1)
zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním.
Upozornila všechny přítomné, že se pořizuje audio záznam z tohoto zasedání.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byla starostkou navržena Ing. Pavla Veverková.
Starostka dala hlasovat o volbě zapisovatele.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města volí zapisovatelem dnešního zasedání Ing. Pavlu Veverkovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: Ing. Pavel Dostál a Zdeněk Miřatský.
Starostka dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Ing. Pavla Dostála a pana Zdeňka
Miřatského.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Schválení programu
Starostka sdělila přítomným, že zápis z minulého zasedání ZM konaného 25. 2. 2015 byl zvolenými ověřovateli
podepsán, uložen u starostky a vyvěšen na úřední desce městského úřadu a na internetu. K zápisu nebyly
do dnešního dne vznešeny žádné připomínky.
Starostka informuje, že program zasedání byl zveřejněn následující:
1. Zpráva starostky o činnosti
2. OZV č.3/2015 o místních poplatcích
3. Směrnice č.1/2015
4. Zřizovací listina ZŚ a MŠ Liběchov
5. Žádosti o dotace
6. Různé
a navrhuje změnu programu, vypuštění bodu č. 4. Zřizovací listina z důvodu neuspořádaných majetkových vztahů
v ZŠ a MŠ Liběchov. Následně pak může být schválena nová zřizovací listina.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu programu – vypuštění bodu 4. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva města:
1. Zpráva starostky o činnosti
2. OZV č.3/2015 o místních poplatcích
3. Směrnice č.1/2015
4. Žádosti o dotace
5. Různé
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 1. – Zpráva starostky o činnosti
-

Probíhá úklid města, úklid hřbitova, sběr odpadků
O víkendu proběhl svoz bioodpadu, další svoz bude za 14 dní
Pozvánka - Den Země bude v neděli 19. 4. 2015
Kultura – proběhl liběchovský ples – vítání jara, dětský karneval s rekordní účastí, rukodělné odpoledne
Ješovice, plánované jsou čarodějnice 30. 4. 2015, plánované je vítání občánků 30. 5. 2015
Multikára – pro špatný technický stav vozidla prozatím nadále nebude sloužit pro dopravu štěrku apod.
občanům
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-

-

Vodné – proběhla schůze DSO, byla probrána finanční situace DSO, v rámci úspory bylo rozhodnuto o
fakturaci vodného 2x ročně, odečty budou probíhat v květnu a v listopadu; byl schválen postup pro neplatiče
– 1. krok bude výzva, 2. krok případné odpojení vody, 3. krok, při úhradě bude voda napojena zpět za
poplatek 1500 Kč.
Stočné – frekvence 4x ročně (2x dle stavu vody, 2x dle odhadu); v případě, že v květnu v termínu pro odečty,
nebudou lidé doma, starostka apeluje, aby stav neprodleně nahlásili na vodárnu či na úřad, aby se zbytečně
nečekalo s vystavením faktur; dále informuje o pozdržené fakturaci stočného – město se stále chystá
k registraci DPH a rekonstruuje se účetnictví za poslední tři roky – tím, že se registruje město k DPH, musí se
úplně všechny faktury na poslední tři roky vystavit znova s DPH, i z toho důvodu jsou nyní pozdrženy faktury
za poslední období. Současně s revizí účetnictví, kdy se musely vzít všechny faktury za stočné, se zjistily
nezaplacené faktury – dlužníci byli obesláni. A pak je zde dost faktur, kdy bylo vyfakturováno menší množství
m3, než bylo odebráno. Informace proběhla již ve zpravodaji. Jedná se např. o odpuštění m3 v létě za bazény,
zalévání. Nic méně žádný starosta ani účetní nemůže stočné odpustit ze své pozice, pokud to nebylo
schváleno v ZM. I tyto faktury musí být vystaveny k doplacení. Město by muselo za tyto nezaplacené m3
zaplatit DPH a dostalo by pokutu za to, že se nechová jako správný hospodář. Ohledně stočného bude
vypracován podrobný popis stavu a informace vložena občanům do schránky. Starostka se omlouvá
občanům, že se nyní sejde více plateb na jednou, ale je třeba toto dát do pořádku.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

K bodu 2. - OZV č.3/2015 o místních poplatcích
OZV o místních poplatcích již existovala, ale byly v ní nepřesnosti, je třeba schválit vyhlášku novou. Řeší např.
zábory veřejného prostranství prodejců, poplatek ze vstupného, za ubytovanou osobu atp. Bude zveřejněna na
úřední desce, dále k nahlédnutí na úřadě a na internetu.
Starostka vznesla, zda někdo ze zastupitelů má připomínky a dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 3/2015 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

K bodu 3. - Směrnice č.1/2015
Směrnice upravuje vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, jakékoliv. Vymezuje pravomoci na straně města,
tak na straně příspěvkové organizace.
Starostka vznesla, zda někdo ze zastupitelů má připomínky a dala hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje směrnici č. 1/2015.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 4 - Žádosti o dotace
Místostarostka informuje, že do 15. 4. 2015 byly podány žádosti o dotace do fondů Středočeského kraje. Obnovu
křížové cesty v Liběchově do Fondu kultury a obnovy památek, rekonstrukci chodníků při silnici I/9 do Fondu
rozvoje obcí a měst, opravu požárního vozidla do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, ošetření lip v
Ješovicích a v Liběchově a za DSO Boží voda na rekonstrukci vodovodu v Horní Zimoři.
Na posledním ZM dne 25. 2. 2015 bylo schváleno podání těchto žádostí včetně spoluúčasti města. Nebylo však
specifikováno v jaké procentní výši. Z důvodu preciznosti je tedy navrženo schválení minimálního podílu
spoluúčasti u jednotlivých akcí ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů, což je podmínka poskytovatele
dotace.
Návrh usnesení č. 8a:
Zastupitelstvo města schvaluje závazek spolufinancování u podaných žádostí o dotace do fondů Středočeského
kraje (obnovu křížové cesty v Liběchově do Fondu kultury a obnovy památek, rekonstrukci chodníků při silnici
I/9 do Fondu rozvoje obcí a měst, opravu požárního vozidla do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS)
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 8a bylo schváleno.
Na ZM dne 25. 2. 2015 bylo schváleno podání žádosti na Realizaci opatření k ochraně památné lípy v Ješovicích do
Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. V průběhu přípravy projektu byla žádost rozšířena o
ošetření lipové aleje na Kostelíčku. Proto je třeba schválit upravené znění usnesení č. 7c z 25. 2. 2015.
Návrh usnesení č. 8b:
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Ošetření lip v Ješovicích a v Liběchově do Fondu
životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje a schvaluje závazek spolufinancování u podané žádostí o
dotace do fondů Středočeského kraje v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 8b bylo schváleno.
Dále místostarostka informuje o podané žádosti o dotaci na zateplení školy, kdy předpokládané náklady jsou ve
výši 7, 7 mil. Kč. Je vypočtena úspora na vytápění za 5 let provozu v případě, že se budova zateplí ve výši 1,5 mil.
Kč. Spoluúčast města je 2,2 mil. Kč (včetně úspory). Podmínky výzvy je realizace akce v letošním roce.
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Starostka doplňuje, že jsme zvažovali i o výměně topného systému, ale tím, že se to musí realizovat letos, by to
bylo časově náročné a dále by město na financování nemělo dostatek finančních zdrojů.
Návrh usnesení č. 8c:
Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žádosti o dotaci na Zateplení budovy základní školy do Operačního
programu životní prostředí a souhlasí se spoluúčastí města ve výši cca 2,2 mil. Kč.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 8c bylo schváleno.

K bodu 5 - Různé
a) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – O2.
Místostarostka informuje, že jde o uložení inženýrské sítě na pozemek č. 1301 ve vlastnictví města u Akademie.
Zastupitelé se domluvili na ceně 100 Kč za bm.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1301 za
jednorázovou náhradu ve výši 1 630 Kč.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

b) Babybox – žádost o finanční dar

Starostka předkládá žádost o finanční dar na podporu babyboxu v Kladně. Zastupitelstvo města po
diskusi na pracovním jednání došlo k závěru, že vzhledem k tomu, že se babybox nachází v Kladně, akci
darem nepodpoří.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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c) Žádost o příspěvek na dopravu ZŠ a MŠ Želízy
ZŠ a MŠ Želízy pořádá ŠvP v Benecku v termínu 20. 4. až 24. 4. 2015. Žádá o proplacení dopravy liběchovských dětí
(čtyři děti) ve výši 183 Kč na jedno dítě. Zastupitelstvo města o žádosti diskutovalo a žádost nepodpoří.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města neschvaluje příspěvek na dopravu ZŠ a MŠ Želízy na ŠvP v Benecku.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

d) Žádost o spoluúčast na úhradě nákladů za poskytnuté sociální služby – Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek
V Domově pro osoby se zdravotním postižením je liběchovský občan F. Š. Město je jeho opatrovníkem, nikdo
z rodiny nechtěl jeho opatrovníkem být. Domov žádá o doplatek za ubytování a stravu ve výši 1754 Kč měsíčně,
ročně 21 048 Kč. Starostka byla pana Š. navštívit, náklady na ubytování jsou již dlouhodobě vyšší. Máme povinnost
sledovat, zda se mu neděje nějaké bezpráví. Zastupitelé o žádosti diskutovali, že žádost nepodpoří.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast na úhradě nákladů.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 0

proti návrhu: 8 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PROTI

Ing. Kamil Janatka

PROTI

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PROTI

Zdeněk Miřatský

PROTI

Ing. Pavla Veverková

PROTI

Ing. Štěpán Hladký

PROTI

Jan Rodr

PROTI

Ing. Vladimíra Zralíková

PROTI

Usnesení č. 12 nebylo schváleno.

e) Písemná námitka – TJ Sokol Liběchov
Starostka čte podanou námitku TJ Sokola Liběchov. Proběhla zde veřejnoprávní kontrola, především proto, že
prostředky města ve výši 50 tis. Kč byly poukázány na soukromý účet. To bylo již napraveno. TJ Sokol v roce 2014
celou sumu nevyčerpal. TJ Sokol požádal o převedení nevyčerpaných zdrojů ve výši 34 807 Kč do roku 2015 po té,
co byl vyzván k vrácení nedočerpané částky. Zastupitelé o žádosti diskutují. Ing. Janatka hovoří o tom, že není
zcela jasné, proč byly prostředky poukázány na účet až v prosinci, když na to byl skoro celý rok čas. Ing. Hladký
vysvětluje, že Sokolovna není ve vlastnictví města a jak je to s vlastnickými poměry.
Zastupitelé se shodují, že žádosti vyhoví za podmínky, že nevyčerpané zdroje budou použity v roce 2015 na
zlepšení hygienických podmínek (např. zprovoznění wc) a na zabezpečení budovy.
Starostka přečetla návrh usnesení a dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje převod finančních prostředků do roku 2015 ve výši 34 807 Kč na zlepšení
hygienických podmínek a na zabezpečení budovy Sokolovny.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 1 zdržel se: 1
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PROTI

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

Zdržel se

Ing. Pavla Veverková

PRO
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Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

f)

Vyúčtování stočného

Ve zpravodaji již byla informace o stočném. V minulých letech bylo přislíbeno některým občanům, že se nebude
účtovat nějaké množství m3 za stočné. Nebyla na to písemná dohoda. V účetnictví vznikla nesrovnalost. Někdo
argumentuje, že to byla ústní dohoda. Starostka toto musí dementovat, protože pravomoc odpustiti platbu, či
slevu má pouze zastupitelstvo, které to odsouhlasí na veřejném zasedání. Nikdo jiný na toto nemá pravomoc, ani
starosta, místostarosta, účetní atd. Aby se vyšlo vstříc lidem, kteří mají velké bazény a hodně zalévají a voda se
nevrací zpět do kanalizačního řadu, zastupitelstvo by rádo v tomto postupovalo v souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích, kdy se,§ 19 odst.7, zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích hovoří: Jestliže
odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je
prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením,
nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem,
pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. V řadě měst a obcí se stočné účtuje ve stejné výši
jako vodné, nic méně by zastupitelé využili § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001. Budou instalovány podružné
vodoměry, budou montovány odborníkem (pracovníky vodárny), zaplombovány a odečítány pracovníky vodárny,
bude smlouva.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje postup ve vyúčtování stočného ve smyslu zákona č. 274/2001 o vodovodech a
kanalizacích,§ 19 odst.7, za podmínky, že voda skutečně nebude vypuštěna do kanalizace. Množství vody pro
fakturaci bude stanoveno měřením.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0

zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

g) Rozpočtové opatření – kompetence starostky
Zastupitelstvo schválilo na začátku roku rozpočet. V průběhu roku se položky rozpočtu různě mění. Např. přijde
dotace, dochází k přesunům mezi položkami. Změn je v průběhu roku několik. Každá změna se musí schválit, než
nastane v ZM. Řeší se to tak, že je to buď v kompetenci rady města a pokud rada není zřízena, tak v kompetenci
starosty. Po konzultaci s účetní a s právníkem byly naformulovány pravomoci k provádění rozpočtových změn,
které by byly v kompetenci starostky a nemuselo se tak stále scházet zastupitelstvo, aby případnou nutnou změnu
schválilo předem.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. b) s přihlédnutím k §102 ods. 2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění stanovuje kompetenci starostky města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a)
do výše 400 000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolány organizačními změnami,
případnými haváriemi a přijatými transfery
b)

nad 400 000 Kč pouze:

1. v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
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2. když zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i
v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energie).
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva města konaném po schválení rozpočtového
opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání města podat ústně).
Výsledek hlasování:

pro návrh: 8

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

h) věcné břemeno – pozemek č. 739
Pan K. – žádá o zřízení věcného břemene na příjezdovou cestu k nemovitosti, která je ve vlastnictví města. Pan K.
má naopak na svém pozemku vodovodní šachtu, ke které by mělo mít přístup DSO Boží voda. Toto je však
v pravomoci DSO a bude řešeno samostatnou smlouvou o věcném břemeni. Z těchto důvodů bylo domluveno
bezplatné zřízení věcného břemene.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku č. 739 za účelem přístupu na
pozemek č. 757/3 v k. ú. Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

PRO

Zdeněk Miřatský

PRO

Ing. Pavla Veverková

PRO

Ing. Štěpán Hladký

PRO

Jan Rodr

PRO

Ing. Vladimíra Zralíková

PRO

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

ch) věcné břemeno – pozemek č. 769/3, 1318/3, 1315, 1104/11
Chataři z kubešovy rokle podali žádost o zřízení věcného břemeno - posílení elektřiny, výměna el. vedení. Kabel
se nachází na pozemcích města č. 769/3, 1318/3, 1315, 1104/11. Věcné břemeno si budou platit přímo vlastníci
chat, kteří si platili i samotné posílení elektřiny. Jedná se o 36 majitelů objektů. Zastupitelé navrhují cenu 50 Kč za
bm.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene na stavbu inženýrské sítě na pozemku č. 769/3, 1318/3,
1315, 1104/11. v k. ú. Liběchov za 50 Kč/bm.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

PRO

Ing. Kamil Janatka

PRO

Josef Ulman

-
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