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Usnesení č. 12/2011 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 18. 11. 2011. 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 12/1/2011 

 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost 
zastupitelů (§ 92/3 zákon o obcích).  

 
Usnesení č. 12/2/2011 

 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Františka Trávničku a p. Roman 
Čapka, zapisovatelem p. Pavlu Beranovou.  
 

Usnesení č. 12/3/2011 
 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující program zasedání:  

 
Program: 
 
1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Schválení návrhu usnesení 
5) Zápis finančního a kontrolního výboru 
6) Schválení rozpočtového opatření č. 3 
7) Inventura 
8) Příprava akcí pro rok 2012 dle POV 
9) Kontejner na plasty 
10) Zápis z jednání valné hromady MAS Železnohorský region, o. s. a Zápis  ze zasedání 
 rady svazku obcí CŽH ze dne 10. 11. 2011 včetně Návrhu  rozpočtu dobrovolného 
 svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2012  
11) Rybník - čištění 
12) Vánoční osvětlení 
13) Palivové dřevo - surák a PA  
14) Studna - věcné břemeno 
15) Diskuse 
16) Závěr  
 

Usnesení č. 12/4/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 11 ze zasedání 
ZO konaného dne 7. 10. 2011.   
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Usnesení č. 12/5/2011 

 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 3. finančního výboru a zápis č. 3. kontrolního 
výboru, ke kterým nebylo třeba brát nápravná opatření. 

 
Usnesení č. 12/6/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3. 

 
Usnesení č. 12/7/2011 
a) Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nařízení o provedení inventury ke dni 31. 12. 

2011. 
b) Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje provést zasedání kontrolního a finančního 

výboru, ke dni 31. 12. 2011. 

 
Usnesení č. 12/8/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje návrh akcí pro rok 2012. Rekonstrukce bytu, 

výměna oken v budově OÚ a rekonstrukce chodníku ke Krásnému. 

 
Usnesení č. 12/9/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov neschvaluje nákup kontejneru na plasty. 

 
Usnesení č. 12/10/2011 
a) Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí zápis z jednání valné hromady MAS 

Železnohorský region a Zápis ze zasedání rady svazku obcí CŽH. 
b) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu CŽH na rok 2012. 

 
Usnesení č. 12/11/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje postup při vyčištění rybníka v podzimních 

měsících r. 2011.  

 
Usnesení č. 12/12/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje organizaci rozsvícení vánočního stromu v obci. 

 
Usnesení č. 12/13/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nový ceník prodeje palivového dřeva, platný od 

1. 1. 2012. Ceník je součásti zápisu - příloha č. 2. 

 
Usnesení č. 12/14/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje postup jednání o pozemku, na kterém se nachází 

obecní studna, kde není provedeno věcné břemeno. 
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Usnesení č. 12/15/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné    
náměty ani dotazy. 

 
Usnesení č. 12/16/2011 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na prosinec 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr  
místostarosta obce         starosta obce 

 

 

V Libkově dne 21. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

Sejmuto z úřední desky dne:   

                      
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  

Sejmuto z elektronické úřední desky:  
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