28. 12. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Úlibice ze dne
28. 12. 2018
Datum, čas, místo zahájení zasedání
Místo zahájení schůze. Obecní úřad Úlibice, budova Čajovna.
Dne: 28. 12. 2018
Čas: 17:05 hod.
Kontrola přítomných zastupitelů:
Přítomni: PhDr. Michal Kovář, Josef Papoušek, Marek Beneš, Luboš Kraus, Vlastislav
Skořepa
Omluven(a): Mgr. Jiří Smutek, Kateřina Jirková
1. Zahájení
Starosta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
a je zde přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, je tedy usnášeníschopné.
Zápis z minulého jednání byl ověřen bez výhrad.
2. Volba zapisovatele, volba ověřovatele zápisu, schválení programu zasedání
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Josefa Papouška a pana Vlastislava
Skořepu a zapisovatelem Marka Beneše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují navrženého zapisovatele Marka Beneše
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 1 schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují navržené ověřovatele Josefa Papouška a Vlastislav Skořepa
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 2 schváleno
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje
doplnit bod č. 8 o schválení darovací smlouvy pro společnost Apropo Jičín a.s. a bodu č. 12
o schválení dodatku ke smlouvě č. 15-1553-0440 a cenové nabídky M-Silnice a.s.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a
zastupitelům.
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Navržený program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o.p.s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
Smlouvy DPP na rok 2019
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 4/2018
Převod pozemků zdarma na obec Úlibice z ÚZSVM
Věcné břemeno ČEZ – výstavba trafostanice a posílení v lokalitě „U Vodojemu“
Směrnice o inventarizaci – plán inventur
Darovací smlouva Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, darovací smlouva Apropo Jičín
Kupní smlouva – koupě pozemku od Lužanské a.s.
Stanovisko pořizovatele MěÚ Jičín, odbor územního plánování – manželé Borecký
Rozpočet obce na rok 2019
Usnesení (dodatek PCO VIDOCQ s.r.o., cenová nabídka M-Silnice a.s., )
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují doplněný program zasedání
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 3 schváleno
3. Smlouvy DPP od 1.1.2019
Předsedající navrhl, aby starosta uzavřel DPP na rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje uzavření smlouvy na DPP na tyto činnosti pro
rok 2019. Drobné opravy, zednické práce, údržba zeleně, vedení knihovny a Czech
pointu, opravy v oboru elektro, pomocné a úklidové práce, zimní údržba, kronikář.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby uzavřel potřebné DPP na rok 2019.
Pro: 5

Proti:

Zdrželo se:

Usnesení č. 4 schváleno
4. Zpráva finančního výboru a návrh rozpočtového opatření č. 4/2018
Zastupitelé schvalují zprávu finančního výboru, která bude přílohou tohoto zápisu ze
zasedání Zastupitelstva Obce Úlibice. Finanční výbor doporučuje schválit rozpočtové
opatření č. 4/2018. Rozpočtové výdaje jsou ve výši – 4 748 449,- Kč a rozpočtové příjmy
Stránka 2 z 7

28. 12. 2018
jsou nižší o - 4 241 809,-Kč. Splácení úvěru položka 8184 je ve výši 506 640,-Kč. Rozdíl
tedy je 0,-Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2018 bude samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Úlibice schvaluje zprávu finančního výboru
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 schváleno
5. Převod pozemků zdarma na obec Úlibice z ÚZSVM
Jedná se o převod pozemků zapsaného na listu vlastnictví č. 6000 pro k.ú. Úlibice a to
pozemkových parcel č. 504/29, 504/30, 504/31, 504/32, 504/33, 516/12 a 516/13.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku dle Č.j.: UZSVM/HJC/4772/2018-HJCM
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 schváleno
6. Věcné břemeno ČEZ – výstavba trafostanice a posílení v lokalitě „U Vodojemu“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce
a.s. za úplatu pro výstavbu trafostanice a posílení elektrické sítě v lokalitě „U
Vodojemu“
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 schváleno
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7. Směrnice k inventarizace majetku a závazků obce Úlibice v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o
účetnictví
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010
stanovuje starosta plán inventur. Platnost směrnice je od 31. 12. 2018 do 30. 1.
2019. K zajištění inventarizace se zřizuje inventarizační komise v tomto složení:
předseda Marek Beneš, tajemník Josef Papoušek, členové Luboš Kraus, Vlastislav
Skořepa, Jiří Smutek a Kateřina Jirková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje plán inventur na rok 2018 a schvaluje složení
inventarizační komise dle směrnice vydané starostou
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 9 schváleno
8. Darovací smlouva Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a darovací smlouvy Apropo
Jičín, o.p.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar společnosti Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 5 000 Kč a též
schvaluje příspěvek do knižního výměnného fondu pro Knihovnu Jičín ve výši
5 000 Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 schváleno
9.

Kupní smlouva – koupě pozemku od Lužanské zemědělské a.s.

Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 378-493/2018 ze dne 1.10.2018 byla
shora uvedená pozemková parcela č. 223/16 rozdělena na pozemkovou parcelu č.
223/16 orná půda o výměře 5309 m2 a pozemkovou parcelu č. 223/19 orná půda o
výměře 1396 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 223/19 orná
půda o výměře 1396 m2 s Lužanskou zemědělskou a.s., se sídlem Lužany 197, PSČ
507 06, IČ 25253042, zastoupenou předsedou představenstva ing. Josefem
Zmatlíkem za cenu obvyklou v celkové výši 41880,-Kč
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 schváleno
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10.
Stanovisko pořizovatele MěÚ Jičín, odbor územního plánování – manželé
Borecký
Podkladem pro jednání bylo vzato negativní stanovisko pořizovatele MěÚ Jičín,
odboru ÚP a RM, odd. ÚÚP k návrhu na změnu ÚP Úlibice – pozemek parc. Č. 39/2,
k.ú. Úlibice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice nevyhovuje žádosti manželů Boreckých na změnu ÚP
Úlibice
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 schváleno
11. Rozpočet obce Úlibice na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 je navržen jako přebytkový. Výdaje ve výši 7 944 500,- Kč, příjmy
ve výši 9 922 550,- Kč, přebytek činí 1 978 050,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje rozpočet na rok 2019 (výdaje 7 944 500 a
příjmy 9 922 550) a jako závazné ukazatele určilo objem paragrafů, přičemž přesuny
mezi položkami uvnitř jednoho paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně
v kompetenci starosty a účetní.
Pro: 5

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 13 schváleno
12. Usnesení
Na návrh předsedy kontrolního výboru a předsedy kulturní komise se doporučuje
z důvodu pracovní zaneprázdněnosti odvolat z těchto komisí Kateřinu Jirkovou
k 31.12.2018 a nově jmenovat od 1.1.2019 Pavla Hladíka.
PCO VIDOCQ s.r.o. žádá o navýšení ceny služeb o inflaci za předchozí období a navrhuje
uzavřít dodatek ke smlouvě č. 15-1553-0440.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice odvolávají Kateřinu Jirkovou jako členku kontrolního
výboru a kulturní komise k 31.12.2018
Zastupitelstvo obce Úlibice zvolilo jako člena kontrolního výboru a kulturní
komise od 1.1.2019 Pavla Hladíka.
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 15-1553-0440 se
společností PCO VIDOCQ s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od společnosti M-Silnice a.s. na
zhotovení živičného povrchu na místní komunikaci “Pastouška” a “Horní sídliště”.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 schváleno
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Úlibice obsahuje dílčí usnesení číslovaná
ve vztahu k projednávaným bodům zápisu.

13. Různé

14. Diskuze
Kulturní komise bude pořádat 2 x ročně setkání s oslavenci (kulaté narozeniny)
v Čajovně.
p. Franc -trafostanice jak to vypadá
starosta odpověděl, že v současné době je podána žádost ze strany ČEZu na územní
řítzení
paní Bejrová – odchyt volně pobíhajících psů, poškození hřbitovních míst
starosta sdělil, že byla uzavřena s Městem Jičín veřejnoprávní smlouva, kde Městská
policie Jičín bude tuto problematiku řešit v katastru obce Úlibice a zajistí odvoz do
útulku. Hroby jsou ve špatném stavu a nájemci se nestarají. Do budoucna se bude muset
situaci zlepšit, nebo obec bude muset na svoje náklady provést zabezpečení
nebezpečných míst.
15. Závěr
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Schůze ukončena 17:50 hod.
Dne 28. 12. 2018
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočet na rok 2019
Směrnice pro inventarizaci majetku
Zapisovatel: Marek Beneš

…...........................................................................

Ověřovatelé: Vlastislav Skořepa

…...........................................................................

Starosta:

Josef Papoušek

…...........................................................................

Michal Kovář

…...........................................................................
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