Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
konaného dne 19. 12. 2016
Přítomni:
Robin Martinek, Miloslav Zelinka, M. Poláček, Stanislav Pavlát
Omluven: K. Stříbrný

Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele.
Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Miloše Poláčka
a Stanislava Pavláta.
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
Schválení rozpočtových změn č.3, 4, 5 v rozsahu přílohy
Schválení plánu inventur na rok 2016
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Ad 1.
Starosta zahájil jednání zastupitelstva, přivítal přítomné a seznámil s programem.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí rozpočtového provizoria pro hospodaření v prvních
měsících roku 2017 až do doby schválení rozpočtu pro rok 2017.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření v prvních měsících roku 2017 až
do doby schválení rozpočtu pro rok 2017. Obec bude do doby sestavení rozpočtu na rok 2017 hradit výdaje
zabezpečující provoz obce a obecního úřadu, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynaložení
rozpočtových prostředků, bude hradit závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluv. Rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. Investiční výdaje
budou hrazeny až po jejich zapojení do rozpočtu a schvální.
pro - proti - zdržel se
4- 0- 0
Ad 2.
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí informaci o rozpočtových změnách
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3, 4, 5 v rozsahu příloh.
pro - proti - zdržel se
4–0–0

Ad 3.
Projednání provedení inventarizace za rok 2016
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán inventur a souhlasí se jmenováním inventurní komise
v navrženém složení.
pro - proti - zdržel se
4–0–0
Ad 4.
Zastupitelé projednali žádost MŠ Slavoňov o sponzorský dar
Usnesení:
Příspěvek MŠ Slavoňov – schválení sponzorského daru ve výši 1.000,- Kč
pro - proti - zdržel se
4–0–0

Ad 5.
Závěr
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za činnost v roce 2016 a ocenil aktivní účast jednotlivých členů
SDH na různých akcích.

V Libchyni dne: 19. 12. 2016

Ověřovatelé zápisu: Miloš Poláček
Stanislav Pavlát

