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Výpis Usnesení 6/2023 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 16. 3. 2023, od 18:00 hodin. 
 

Usnesení č. 1/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Josefa Štěpána a Kateřinu Petrovou a 

zapisovatelem Kláru Petrovou. 

Usnesení č. 2/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov jednomyslně schvaluje následující program zasedání: 

Navržený program: 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu 
2. Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení výpisu usnesení č. 

5 ze dne 16. 2. 2023  
3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2023  
4. Upřesnit pověření starosty k provádění rozpočtových opatření dle usnesení č. 

3/24/2017 
5. Schválení RO č. 1/2023 
6. Projednat žádost o opravu pozemní komunikace na Lupoměchách  
7. Projednat nabídku na kalendáře pro rok 2024 
8. Diskuze  
9. Závěr 

 
Usnesení č. 3/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov jednomyslně schvaluje zápis a výpis usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce č. 5 ze dne 16. 2. 2023. 

Usnesení č. 4/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí výkaz pro plnění rozpočtu roku ke dni 28. 2. 2023. 

Usnesení č. 5/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 250 000Kč na příjmech a 

zároveň do výše 250 000Kč na výdajích a ukládá starostovi povinnost informovat 

zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových opatření. 
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Usnesení č. 6/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č 1/2023 ke dni 28. 

2. 2023 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 82 700 v souladu § 16 zákona číslo 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 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení č. 7/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov jednomyslně schvaluje zapracování opravy komunikace v místní 

části Lupoměchy do návrhu rozpočtu na rok 2024.  

Usnesení č. 8/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje objednání 60ks týdenních stolních kalendářů od paní 

Staříkové  

Usnesení č. 9/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, že žádný z přítomných nepřispěl námětem ani 

dotazem do diskuse.  

Usnesení č. 10/6/2023 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, které bude ve čtvrtek 

13. 4. 2023 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

 

 

Vyvěšeno: 22. 3. 2023                Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 22. 3. 2023 

Sejmuto: 22. 4. 2023          Sejmuto z elektronické úřední desky: 22. 4. 2023 


