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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 

Výpis Usnesení č. 15/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 14. 5. 2020, od 19:00 hodin. 
 
 
 

Usnesení č. 1/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Romana Čapka a Petra 
Kindelmanna a zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. 
 

Usnesení č. 2/15/2020 

 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. 13 ze dne 23. 1. 2020 a č. 14 ze dne 20. 2. 2020 
3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 30. 4. 2020 a RO Č. 1 
4. Projednat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkov za rok 2019 s 

návrhem závěrečného účtu 
5. Projednat schvalování účetní závěrky 
6. Projednat smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny  
7. Projednat žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.  
8. Projednat prodej části pozemku 774/1 u OÚ    
9. Projednat souhlas obce se zařazením území obce do územní působnosti MAS 

Železnohorský region, z. s. 
10. Projednat zjištění rizik v systému zásobování pitnou vodou 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 

Usnesení č. 3/15/2020  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13 ze 
dne 23. 1. 2020.  

 

Usnesení č. 4/15/2020  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 13 ze dne 23. 1. 2020, jeho 
shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
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Usnesení č. 5/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 

20. 2. 2020. 

 

Usnesení č. 6/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 14 ze dne 20. 2. 2020, jeho 
shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 

 

Usnesení č. 7/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2020 ke dni 30. 4. 

2020. 

 

Usnesení č. 8/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2020 
v souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) v souladu s § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Usnesení č. 9/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje celoroční hospodaření obec bez výhrad a závěrečný 

účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkov za rok 2019.  

 

Usnesení č. 10/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov v souladu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 s 
výsledkem hospodaření ve výši 192 717,71 Kč. 

 

Usnesení č. 11/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu o sdružování finančních prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim s příspěvkem na nákup knih ve 

výši 2 000,- Kč a berou na vědomí podpis smlouvy starostou. 

 

 

Usnesení č. 12/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje neposkytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí. 
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Usnesení č. 13/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí zrušení ústní žádosti žadatelkou o prodej 
části obecního pozemku 774/1.  

 

Usnesení č. 14/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje souhlas se zařazením obce do území MAS ŽR.  
 

Usnesení č. 15/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Zjištěná rizika v systému zásobování 
pitnou vodou za rok 2019. 

 
Usnesení č. 16/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, že žádný z přítomných nepřispěl 
námětem ani dotazem do diskuse.  

 

Usnesení č. 17/15/2020 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, které bude ve 
čtvrtek 25. 6. 2020 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ.  

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

 
 
 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 1. 3. 2020 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Roman Čapek     Podpis………………………… Dne: 24. 5. 2020 
 

 

Jméno: Petr Kindelmann    Podpis………………………… Dne: 24. 5. 2020 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 5. 2020    Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 25. 5. 2020 
Sejmuto: 26. 6. 2020          Sejmuto z elektronické úřední desky: 26. 6. 2020 
 


