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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

Výpis Usnesení č. 33/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 8. 12. 2017, od 18:00 hodin. 

 

 

 
Usnesení č. 1/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., Františka 

Trávničku a zapisovatelem p. Jiřinu Velehradskou. 
 
 

Usnesení č. 2/33/2017 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
 
Program: 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu 
2. Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu 

usnesení č. 32 ze dne 10. 11. 2017  

3. Projednat plnění rozpočtu  

4. Projednat návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2017 -2021 

5. Projednání plánu inventarizace za rok 2017, sestavení inventarizační komise  
6. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 poplatek ze psů  
7. Projednání Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
8. Projednání poplatku za pitnou vodu na rok 2018  
9. Projednání zápisu FV a KV  

10. Projednat Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Libkov na rok 2018 

11. Diskuse  
12. Závěr 

 
 

 Usnesení č. 3/33/2017  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 32/2017 ze 

dne 10. 11. 2017. 
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Usnesení č. 4/33/2017  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 32/2017 ze dne 10. 11. 2017, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
 
 

Usnesení č. 5/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 30. 11. 

2017. 
 

 

Usnesení č. 6/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 k rozpočtu 

pro rok 2017 s příjmy ve výši 77 600,- Kč a výdaji ve výši 77 600,- Kč, která spočívají v přesunu 

mezi položkami u výdejových paragrafů a v příjmových spočívající v navýšení v příjmu nad 

rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

rozpočtových pravidlech“) a v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Usnesení č. 7/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Rozpočet obce pro rok 2018 jako vyrovnaný, v příjmové 
výši 2 029 900,00 Kč a ve výdajové výši 2 029 900,00 Kč, v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
 

Usnesení č. 8/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2021 v souladu s 

§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
 

Usnesení č. 9/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozhodnutím starosty, plán inventarizace obecního 

majetku na rok 2017, podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví podle § 29 a 30 a prováděcím 
předpisem vyhláškou č. 270/2010 Sb. Inventarizace bude provedena od 2. 1. 2018 do 25. 2. 
2018.  
 
 

Usnesení č. 10/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí jmenování inventarizační komise. Složení 

komise je uvedeno v zápise ZO. Zároveň bylo provedeno proškolení inventarizační komise. 
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Usnesení č. 11/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje ponechat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 

„poplatek ze psů“ v platnosti i na rok 2018. 
 

Usnesení č. 12/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2018, podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákon o obcích. 
 
 

Usnesení č. 13/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje poplatek pitné vody na rok 2018 ve výši 17,- Kč/m3. 

 
 

Usnesení č. 14/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 4/2017 FV v souladu se zákonem č. 

128/2000 sb., § 119 odstavec 2, a) a b) bez výhrad. 

 
Usnesení č. 15/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 4/2017 KV v souladu se zákonem č. 

128/2000 sb., § 119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 

 
 

Usnesení č. 16/33/2017 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje plán INFORMACÍ o konání zasedání zastupitelstva 

obce v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění. 
 
 

………………………       ………………………                                                                          
Jiří Paulus         Vladimír Petr           
místostarosta obce        starosta obce 

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 13. 12. 2017 
 
Ověřovatelé:   

Jméno: Vladimír Petr ml.            Podpis………………………… Dne: 13. 12. 2017 

 
Jméno: Františka Trávničku      Podpis………………………… Dne: 13. 12. 2017 

 

 

Vyvěšeno: 15. 12. 2017                                Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 17. 12. 2017 
Sejmuto: 11. 12. 2018                                        Sejmuto z elektronické úřední desky: 11. 12. 2018 


