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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

Výpis Usnesení č. 5/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 21. 3. 2019, od 18:30 hodin. 

 
 
 
Usnesení č. 1/5/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Jiřího Pauluse, Milana Pilaře a 

zapisovatelem Petra Kindelmanna. 
 

Usnesení č. 2/5/2019 
 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. 4 

ze dne 21. 2. 2019 
3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2019 
4. Projednat Záznam o provedení požární prohlídce a pověřence BOZP  
5. Projednat Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně 
6. Projednat Provozní řád vodojemu pro veřejnou potřebu obce 
7. Projednat určení a označení čerpacího stanoviště u vodního zdroje pro hašení požárů 
8. Projednat úklid obecních pozemků  
9. Diskuse  
10.  Závěr 

 
 Usnesení č. 3/5/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019 ze dne 
21. 2. 2019. 
 

Usnesení č. 4/4/2019  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 4/2019 ze dne 21. 2. 2019, jeho shodu 
se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 

 
Usnesení č. 5/5/2019 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 28. 2. 2019. 

 

Usnesení č. 6/5/2019 
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Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 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. 7/5/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí záznam o provedení požární prohlídky a 

pověřence BOZP s výhradou. 

 
Usnesení č. 8/5/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí protokol o kontrole dodržování povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně bez výhrad. 
 
Usnesení č. 9/5/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu 
obce se všemi povinnostmi.  

  
Usnesení č. 10/4/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje označení čerpacího stanoviště u vodního zdroje pro 
hašení požárů a pověřují velitele hasičů Milana Pilaře jeho označením. 
 

Usnesení č. 11/5/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje úklid obecních pozemků formou brigády a to v neděli 7. 
4. 2018 od 9,00 hodin za příznivého počasí a pověřují starostu zajištěním akce. 

 
 
 
 
 
………………………       ………………………                                                                          
Vladimír Petr ml.        Vladimír Petr           
místostarosta obce        starosta obce 

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 31. 3. 2019 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus     Podpis……………………….. Dne: 1. 4. 2019 

 

Jméno: Milan Pilař              Podpis………………………… Dne: 1. 4. 2019 

 

Vyvěšeno: 5. 4. 2019     Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 5. 4. 2019 
Sejmuto: 25. 4. 2019                                          Sejmuto z elektronické úřední desky: 25. 4. 2019 


