Obec Libkov
Zastupitelstvo obce Libkov

Výsledky projednání č. 17/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov
konaného dne 21. 7. 2020, od 19:00 hodin.

Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, projednání programu zasedání
zastupitelstva.
o Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hodin starostou obce Vladimírem Petrem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s §
92/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 7. 2020 do 21. 7. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: Jiřina Velehradská, Čapek Roman, Jiří Paulus, Petr Kindelmann a Vladimír Petr ml.,
Vladimír Petr a Milan Pilař.
o Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Jiřího Pauluse, Milana Pilaře a
zapisovatelem Jiřinu Velehradskou.
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7
Usnesení č. 1/17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželo se 0

o Projednání programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program:
Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu
Projednat plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2020 a RO č. 3/2020
Projednat smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu cest
Projednat smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na prodejnu
Diskuse
Závěr
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Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7
Usnesení č. 2/17 bylo schváleno.
*

Proti 0
*

Zdrželo se 0

*

Bod č. 2) Projednat plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2020 a RO č. 3/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2020 ke dni 30. 6. 2020.
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7
Usnesení č. 3/17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 s vyrovnanými
příjmy a výdaji ve výši 200 000,- Kč 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 a v souladu s Usnesením č. 5/24/2017, v kompetenci starosty
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 250 000,- Kč
včetně a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových opatření.
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7
Usnesení č. 4/17 bylo schváleno.
*

Proti 0
*

Zdržel se 0

*

Bod č. 3) Projednat smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu cest.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu č. OŽPZ/20/22450 o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava místních
komunikací“. Jedná se o dotaci na realizaci akce ve výši poskytnuté 50% ze skutečných nákladů
vynaložených v roce 2020, maximálně však ve výši 80 000,- Kč a pověřují starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 7
Usnesení č. 5/17 bylo schváleno.
*

Proti 0
*

Zdrželo se 0

*

Bod č. 4) Projednat smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na prodejnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu č. OŽPZ/20/22832o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Dotace na podporu
provozu obchodu“. Jedná se o dotaci na provozní náklady za rok 2019 v rámci dotačního titulu 9 –
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Dotace pro obchody; Dotace pro pojízdné prodejny. Výše poskytované dotace je 20 000,- Kč.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 7
Usnesení č. 6/17 bylo schváleno.
*

Proti 0
*

Zdržel se 0

*

Bod č. 5) Diskuse.
Žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse.
Výsledek jednání:
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, že žádný z přítomných nepřispěl námětem ani
dotazem do diskuse.
Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 7
*

*

Proti 0
*

Zdržel se 0.

Bod č. 6) Závěr.
Výsledek jednání:
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, které bude ve čtvrtek 17. 9.
2020 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0.
*
*
*

Přílohy zápisu:
Prezenční listina č. 1.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 7. 2020
Zapisovatel: Jiřina Velehradská

Podpis………………………… Dne: 21. 7. 2020

Ověřovatelé:
Jméno: Jiří Paulus

Podpis………………………… Dne: 21. 7. 2020

Jméno: Milan Pilař

Podpis………………………… Dne: 21. 7. 2020

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

…………………………
Vladimír Petr
starosta obce

Vyvěšeno: 28. 7. 2020
Sejmuto: 4. 9. 2020
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Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 28. 7. 2020
Sejmuto z elektronické úřední desky: 4. 9. 2020
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