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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 
 
 

Výpis Usnesení č. 37/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 27. 4. 2018, od 18:30 hodin. 

 

 

 

 
Usnesení č. 1/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., Františka 

Trávničku a zapisovatelem p. Jiřinu Velehradskou. 
 
 

Usnesení č. 2/37/2018 
 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. 

36 ze dne 29. 3. 2018  
3. Projednat plnění rozpočtu a seznámení s rozpočtovým opatřením. 
4. Projednat zaměření pozemků u č. p. 17 
5. Projednat vyhlášku č. 1/2018 a č. 2/2018  
6. Projednat Školský zákon o povinnosti obce, zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí.  
7. Projednat schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
8. Projednat odměny SPOZ  
9. Projednat společenské posezení občanů obce 
10. Projednat pověřence GDPR 
11. Diskuse  
12. Závěr 

 
 

 Usnesení č. 3/37/2018  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 36/2018 ze dne 

29. 3. 2018. 
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Usnesení č. 4/37/2018 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 36/2018 ze dne 29. 3. 2018, jeho 
shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 
 

 
Usnesení č. 5/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2018 ke dni 31. 3. 2018. 

 

 

Usnesení č. 6/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 s příjmy a výdaji 

ve výši 22 946,- Kč a RO č. 2/2018 s příjmy a výdaji ve výši 209 800,- Kč, spočívající v přesunu peněz 

mezi položkami u výdejových paragrafů plus přesun částky 150 380,99 Kč na účet 8115 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. 7/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zaměření části zaplocených obecních pozemků u 

rodinného domu č. p. 17.  
 
 

Usnesení č. 8/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 1/2018, požární řád obce, ze dne 29. března 2018. 
 

 
Usnesení č. 9/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje VNITŘNÍ SMĚRNICI č. 10 – Požární řád obce. 

 
 

Usnesení č. 10/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zajistit plnění povinné školní i předškolní docházky ve 

škole a školce zřizované jinou obcí a to s městem Nasavrky a městysem Bojanov. 
 
 

Usnesení č. 11/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu č. OŽPZ/18/22131 o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava střechy 
obecního úřadu“ ve výši poskytnuté dotace 250 000,- Kč a pověřují starostu podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 12/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje všem členům Sboru pro občanské záležitosti, odměnu 

stejnou a to ve výši 400,- Kč za rok. Platnost odměn od roku 2018 včetně. 
 

 
Usnesení č. 13/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje uspořádat společenské posezení občanů obce 

s programem a občerstvením v sobotu 19. 5. 2018 od 18,00 hod v hostinci U Pilařů. 
 
 

Usnesení č. 14/37/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nabídku MAS Železnohorský region, z. s. Heřmanův 

Městec, na výkon funkce pověřence v rámci naplnění podmínek General Data Protection Regulation 
(díle jen GDPR) s účinností od 25. 5. 2018.  
 
 
 
 
 
 

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

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 7. 5. 2018 
 
 
Ověřovatelé:   
Jméno: Vladimír Petr ml.   Podpis………………………… Dne: 7. 5. 2018 
 

 

Jméno: František Trávnička Podpis………………………… Dne: 7. 5. 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 9. 5. 2018       Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 9. 5. 2018  
Sejmuto: 25. 5. 2018                                            Sejmuto z elektronické úřední desky: 25. 5. 2018 

 


