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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Libyně
konaného dne 15. 6. 2022

Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

Cepková Iveta
Valach Václav

Zastupitelstvo obce:
257) schvaluje program 21. zasedání ZO
258) vydává souhlas ke stavebnímu záměru Výstavba přístřešku rodinného domu
p. č. st. 5/2 a 1301 v k. ú. Vysoká Libyně dle přiložené dokumentace XXX
259) povoluje zastavění sousedního pozemku p. č. 974/12 v k. ú. Vysoká Libyně
souborem staveb dle předloženého záměru p. XXX
260) schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění komplexního
odpadového hospodářství ze dne 1. 6. 2018 s odpadovou firmou Marius
Pedersen
261) schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
umístěného na p. č. 1225/7 v k. ú. Vysoká Libyně s ČEZ Distribuce
262) schvaluje předloženou projektovou dokumentaci pro účely společného
územního a stavebního řízení – akce I/27 Vysoká Libyně
263) povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 1225/1, 1225/7, 1225/10,
1249/6, 1260 tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci pro
účely společného územního a stavebního řízení – akce I/27 Vysoká Libyně
264) schvaluje administraci zakázky Oprava přísálí a šatny v budově kulturního domu
firmou Mazeppa za cenu 15 900,- Kč bez DPH
265) schvaluje jako stavební dozor k zakázce Oprava přísálí a šatny v budově
kulturního domu Ing. Fencla
266) schvaluje závěrečný účet DSO Silnice I/27 za rok 2021
267) odkládá cenovou nabídku na výměnu plynového kotle v objektu MŠ Vysoká
Libyně firmy Král PM Centrum na příští zasedání zastupitelstva obce
268) vyslovuje podporu společnosti Clementas Janovice s. r. o. pro zařazení do sítě
poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, považuje ji pro region za
potřebnou a v zájmu občanů regionu
269) schvaluje vítěze výběrového řízení dotačního titulu Oprava přísálí a šatny
v budově kulturního domu firmu Král PM Centrum s cenou 968 474,00 Kč bez
DPH
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47) bere na vědomí cenovou nabídku firmy AMCON Europe s. r. o. na odvodnění
kalů ČOV Vysoká Libyně
48) bere na vědomí odeslání žádosti Městu Kralovice o zapůjčení stanů a pivních
setů na Anenskou pouť Vysoká Libyně 2022
49) bere na vědomí souhlasné stanovisko KÚPK k úpravě připojení místních
komunikací k silnici I/27 a k úpravě připojení sousedních nemovitostí, společné
územní a stavební povolení na stavbu I/27 Vysoká Libyně

………………………………
Jitka Krivošová, DiS.
starostka obce

..………………………………
Anna Ježková
místostarostka obce

