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Usnesení č. 14/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 21. 1. 2012. 
 

 
 
 
Usnesení č. 14/1/2012 

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

 
Usnesení č. 14/2/2012 

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

Usnesení č. 14/3/2012 
 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. 13 
5) Schválit vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích ze psů 
6) Schválit vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
7) Schválení poplatků za pitnou vodu 
8) Schválení výstavby nových komínů v budově OÚ 
9) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2012 

10) Diskuse 
11) Závěr 

 
Usnesení č. 14/4/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 13 ze zasedání 

ZO konaného dne 16. 12. 2011. 
 
Usnesení č. 14/5/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích ze psů. 

 
Usnesení č. 14/6/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
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Usnesení č. 14/7/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo poplatek za odebrání pitné vody  z veřejného 

vodovodu v roce 2012 ve výši 17,00 Kč/m3. 

 
Usnesení č. 14/8/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výstavbu nových komínů v budově OÚ.  

 
Usnesení č. 14/9/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012. 

 
Usnesení č. 14/10/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné 
náměty ani dotazy 

 
Usnesení č. 14/11/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na únor 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr          
místostarosta obce         starosta obce 

 

 

V Libkově dne 31. 1. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  
Sejmuto:  

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


