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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 

Výpis Usnesení č. 16/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 25. 6. 2020, od 19:00 hodin. 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Jiřího Pauluse, Milana 
Pilaře a zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. 

 

Usnesení č. 2/16/2020 

 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. 15 ze dne 14. 5. 2020  
3) Projednat plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2020 a RO č. 2/2020  
4) Projednat zápis FV a KV 
5) Projednat umístění přístupového bodu CR Free Net (Internet) na budově OÚ 
6) Projednat opravu cesty (dotace 80 tisíc) 
7) Projednat povodeň v obci a místí části Lupoměchy 
8) Informace k prodejně (prodejna 20 tisíc)  
9) Diskuse 
10) Závěr 

 

Usnesení č. 3/16/2020  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2020 
ze dne 14. 5. 2020. 
 

Usnesení č. 4/16/2020  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 15/2020 ze dne 14. 5. 2020, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
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Usnesení č. 5/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2020 ke dni 31. 5. 

2020. 

 

Usnesení č. 6/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 
s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 203 106,- Kč 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 a v souladu s Usnesením č. 5/24/2017, v 
kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu 
do výše 250 000,- Kč včetně a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo obce o 
provedeném rozpočtovém opatření. 

 

Usnesení č. 7/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 1/2020 a zápis č. 2/2020 FV v souladu se 
zákonem č. 128/2000 sb., § 119 odstavec 2, a) a b) bez výhrad. 

 

Usnesení č. 8/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 1/2020 KV v souladu se zákonem č. 
128/2000 sb., § 119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 
 

Usnesení č. 9/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje neumístit zařízení, Internetovou anténní 
soustavu (včetně stožáru), občanského sdružení CR Free Net na budově OÚ.  
 

Usnesení č. 10/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí schválení z Programu obnovy venkova Pk 
v roce 2020 – dotační titul 1 - 5 na opravu místní komunikace k č. p. 27, ve výši 80 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 11/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov navrhuje vyvolat jednání s firmou SWIETELSKY stavební 
s.r.o. o vyhotovení nabídkového rozpočtu na nový mostek na místní komunikaci k č. p. 27. 

 
Usnesení č. 12/16/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí provedené čistění Lupoměšského potoku 
a mostku, který je součástí místní komunikace na Lupoměchy. 
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Usnesení č. 13/16/2020 

 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí schválením z Programu obnovy venkova 

Pk v roce 2020 – dotační titul 9 na podporu prodejny v obci ve výši 20 000,- Kč. 
 

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

 
 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 5. 7. 2020 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus           Podpis………………………… Dne: 5. 7. 2020 

 

Jméno: Milan Pilař     Podpis………………………… Dne: 5. 7. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 7. 2020    Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10. 7. 2020 
Sejmuto: 10. 8. 2020          Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 8. 2020 


