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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 

Výpis Usnesení č. 3/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 24. 1. 2019, od 18:00 hodin. 

 
Usnesení č. 1/3/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Romana Čapka, Jiřího Pauluse a zapisovatelem 

Jiřinu Velehradskou. 
 

Usnesení č. 2/3/2019 
 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. 2 ze dne 

13. 12. 2018 
3. Projednat plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 10/2018  
4. Projednat AKČNÍ PLÁN obce na rok 2019 
5. Projednat rozpočtové opatření č. 1/2019  
6. Projednat Znalecký posudek na stavební objekt bez čp/če  
7. Projednat geometrický plán pro rozdělení pozemků u č. p. 17 
8. Projednat zápis KV a FV   
9. Projednat nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Platné od 1. 1. 2019 
10. Projednat žádosti o příspěvek na činnost ZO ČSV PRO ROK 2019 
11. Projednat dotaci  na Obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů - boží muka, kříž 
12. Diskuse  
13. Závěr 

 
 Usnesení č. 3/3/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2018 ze dne 13. 12. 
2018. 
 
 

Usnesení č. 4/3/2019  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 2/2018 ze dne 13. 12. 2018, jeho shodu se 
zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 

 

 
Usnesení č. 5/3/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2018 ke dni 31. 12. 2018. 

 

 

http://aggrant.cz/dotace-pro-obce/?gclid=EAIaIQobChMI4OmahYTK4AIVAp7VCh1ugA0KEAAYASAAEgIFXPD_BwE
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Usnesení č. 6/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018 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. 7/3/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Akční plán obce Libkov. 

 
 

Usnesení č. 8/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 v souladu § 16 zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech“).  
 
 

Usnesení č. 9/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje koupi objektu bez čp/če, který je umístěn na pozemku 
evidovaném jako st. p. č. 62, v k. ú. Libkov u Nasavrk (váha u kravína), v majetku Zemědělská a.s. Horní 
Bradlo a pověřují starostu podpisem smlouvy. 
 
 

Usnesení č. 10/3/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje prodej zaplocených obecních pozemků u č. p. 17, oddělených 

geometrickým plánem č. 226-1107/2018 pro rozdělení pozemku, o výměře 574 m2 a  směnit dva pozemky 
o celkové výměře 57 m2 pozemků, oddělených shora uvedeným geometrickým plánem, z pozemku p. č. 12. 
Zveřejnit Záměr obce. 
 
 

Usnesení č. 11/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 4/2018 FV v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., § 
119 odstavec 2, a) a b) s výhradou. 
 
 

Usnesení č. 12/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 3/2018 KV v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., § 
119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 
 
 

Usnesení č. 13/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje neměnit výši odměn podle nového nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, platné od 1. 1. 2019. 
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Usnesení č. 14/3/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na činnost ZO 
ČSV Nasavrky v kalendářním roce 2019. 
 
 

Usnesení č. 15/3/2019 
 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Oprava kamenného kříže, 
Libkov. 

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

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 31. 1. 2019 
 
Ověřovatelé:   
Jméno: Roman Čapek    Podpis………………………… Dne: 31. 1. 2019 

 

Jméno: Jiří Paulus Podpis………………………… Dne: 31. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 2. 2019     Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4. 2. 2019 
Sejmuto: 20. 2. 2019                                         Sejmuto z elektronické úřední desky: 22. 2. 2019 


