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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 

Výpis Usnesení č. 8/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 27. 6. 2019, od 19:00 hodin. 
 

Usnesení č. 1/8/2019 

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

 
Usnesení č. 2/8/2019 

 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. 7 ze 

dne 16. 5. 2019 

3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2019 a Rozpočtové opatření č. 5 
4. Projednat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkov za rok 2018 s návrhem 

závěrečného účtu  
5. Projednat schvalování účetní závěrky 
6. Projednat postup prací na akci „Komunitní zahrady, parky a zákoutí“ 
7. Projednat žádost o odkoupení pozemku p. č. 295/3 v katastru Libkov 
8. Projednat žádost o vyjádření k akci Maraton Manitou Železné hory Cardion 
9. Projednat Čestné prohlášení k nedostatku pitné vody v letních měsících  
10. Diskuse  
11. Závěr 

 
 Usnesení č. 3/8/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2019 ze dne 16. 5. 2019. 
 

Usnesení č. 4/8/2019  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 7/2019 ze dne 16. 5. 2019, jeho shodu se 
zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 
 

Usnesení č. 5/8/2019 

 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 31. 5. 2019. 
 

Usnesení č. 6/8/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 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. 
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Usnesení č. 7/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje bez výhrad Závěrečný účet, který je nedílnou součástí Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkov za rok 2018. 
 

Usnesení č. 8/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov v souladu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Libkov sestavenou k 31. 12. 2018. 
 

Usnesení č. 9/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje svého dodavatele Jaroslava Dolečka na akci „Komunitní 

zahrady, parky a zákoutí“ a pověřují starostu jednáním a předáním SOD do kanceláře MAS k podpisu. 
 

Usnesení č. 10/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje prodej pozemku p. č. 295/3 v k. ú. Libkov u Nasavrk o výměře 

562 m2 za cenu obvyklou 30,- Kč za m2. Podmínka prodeje, začátek stavby do pěti let od nabytí pozemku. 
V případě neuskutečnění výstavby RD, obec si nárokuje odkoupit shora uvedený pozemek zpět za cenu 30,- 
Kč /m2. 
 

Usnesení č. 11/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje pro pořadatele MTB Klub Manitou Chrudim, konání akce 

závodu horských kol s názvem Maraton Manitou Železné hory Cardion, dne 17. 8. 2019 na obecním 
pozemku p. č. 802 v katastru obce Libkov. 
 

Usnesení č. 12/8/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Čestné prohlášení o dodávce vody v nouzi v letních 

měsících roku 2013 - 2018. 
 

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

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 7. 7. 2019 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Roman Čapek    Podpis………………………… Dne: 7. 7. 2019 

 

Jméno: Milan Pilař               Podpis………………………… Dne: 7. 7. 2019 

 

Vyvěšeno: 10. 7. 2019     Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10. 7. 2019 
Sejmuto: 19. 9. 2019                                          Sejmuto z elektronické úřední desky: 19. 9. 2019 


