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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

Výpis Usnesení č. 6/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 25. 4. 2019, od 18:45 hodin. 

 
 
 
Usnesení č. 1/6/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Romana Čapka, Milana Pilaře a 
zapisovatelem Petra Kindelmanna. 
 

 
Usnesení č. 2/6/2019 

 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. 5 

ze dne 21. 3. 2019 
3. Projednat plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3/2019 
4. Projednat smlouvu o dílo – Oprava místní komunikace 
5. Projednat Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské 

školy 
6. Projednat nabídku kalendářů na rok 2020  
7. Diskuse  
8. Závěr 

 
 Usnesení č. 3/6/2019  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2019 ze dne 

21. 3. 2019. 
 

Usnesení č. 4/6/2019  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 5/2019 ze dne 21. 3. 2019, jeho shodu 
se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 

 
Usnesení č. 5/6/2019 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 31. 3. 2019. 

 

Usnesení č. 6/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 v souladu § 16 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 
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(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. 7/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov v souladu s usnesením § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) projednalo a schválilo 
zprávu o uplatňování ÚP Libkov 2019. 

 
Usnesení č. 8/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu o dílo s nabídkovým rozpočtem od firmy 

SWIETELSKY stavební s.r.o. na akci „Oprava místních komunikací v obci Libkov“ a pověřují starostu 
jejím podpisem.  

 
Usnesení č. 9/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bojanov, okres Chrudim a 
Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim dle předloženého návrhu. 

  
Usnesení č. 10/6/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nabídku pana Ludvíka Plašila na výrobu kalendářů pro 

rok 2020 v celkovém množství 60 ks a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

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

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 31. 3. 2019 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Roman Čapek    Podpis………………………… Dne: 2. 5. 2019 

 

Jméno: Milan Pilař               Podpis………………………… Dne: 2. 5. 2019 

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2019     Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2. 5. 2019 
Sejmuto: 20. 5. 2019                                          Sejmuto z elektronické úřední desky: 20. 5. 2019 


