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Usnesení č. 13/2011 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 16. 12. 2011. 
 

 
 
 
Usnesení č. 13/1/2011 

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

 
Usnesení č. 13/2/2011 

 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Vladimíra Čapka a p. Jiřího 
Paulusa, zapisovatelem p. Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 13/3/2011 
 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 č. 12. 
5) Schválit návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012. 
6) Informace o inventuře. 
7) Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2012. 
8) Informace o zápisu ze zasedání dobrovolného svazku obcí CŽH v Liboměřicích. 
9) Informace o rybníku a jeho čištění na přítoku. 
10) Informace o studni na pozemku č. 395 a věcném břemenu.  
11) Informace o pozemku pod prodejnou. 
12) Diskuse 
13) Závěr  
 

Usnesení č. 13/4/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 12 ze zasedání 
ZO konaného dne 18. 11. 2011. 
   

Usnesení č. 13/5/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 
2012. 
  

Usnesení č. 13/6/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí informaci o průběhu inventarizace 
majetku obce k 31. 12. 2011.  
 

Usnesení č. 13/7/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí návrh kulturních akcí pro rok 2012. 
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Usnesení č. 13/8/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí tento zápis bez připomínek. 
 

Usnesení č. 13/9/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí další postup pro získání povolení k 
vyčištění rybníka. 
 

Usnesení č. 13/10/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí postup a stav jednání při prodeji pozemku 
č. 395 a věcném břemenu na studeň. 
 

Usnesení č. 13/11/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo nepodepsat dodatek ke smlouvě o pronájmu 
pozemku pod prodejnou. 
 

Usnesení č. 13/12/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí tento požadavek a pověřuje starostu p. 
Vladimíra Petra st., aby provedl potřebná jednání k zajištění těchto spojů. 
 

Usnesení č. 13/13/2011 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO na leden 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr          
místostarosta obce         starosta obce 

 

 

V Libkově dne 21. 11. 2011 

 
 
 
 
Vyvěšeno:                       
Sejmuto: 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  
Sejmuto z elektronické úřední desky:  


