Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
konaného dne 30. 4. 2017
Přítomni: Robin Martinek, Miloslav Zelinka, Karel Stříbrný, Stanislav Pavlát
Omluveni: M. Poláček

Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele.
Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Miloslava Zelinku
a Stanislava Pavláta
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:

1.
2.
3.
4.
5.

Schválení závěrečního účtu obce za rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2016
Aktuální agenda obce
Různé
Usnesení, závěr

Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů
pro - proti - zdržel se
4- 0- 0
Ad 1.
Zastupitelé projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Závěrečný účet
obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Usnesení: OZ schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Závěrečný účet obce
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
pro - proti - zdržel se
4–0–0

Ad 2.
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku za rok 2016.
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
pro - proti - zdržel se
4–0–0

Ad 3.
OZ projednalo žádost p. R. Práška s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku p.č. 285/3 v k.ú.
Libchyně. OZ vyjadřuje souhlas s umístěním vodovodní přípojky za následujících podmínek: vodovodní
přípojka nesmí narušit místní komunikaci, veškeré práce musí být provedeny tak, aby byl pozemek uveden
do původního stavu. Obci s vybudování přípojky nevznikne žádná povinnost uzavření věcného břemene ani
žádného dalšího závazku.
Usnesení:
OZ vyjadřuje souhlas s umístěním vodovodní přípojky za následujících podmínek: vodovodní přípojka
nesmí narušit místní komunikaci, veškeré práce musí být provedeny tak, aby byl pozemek uveden do
původního stavu. Obci s vybudování přípojky nevznikne žádná povinnost uzavření smluvního věcného
břemene ani žádného dalšího závazku.
pro - proti - zdržel se
4–0–0

Ad .
Diskuse
Pohádkový les 2017 – organizačně-technické informace a náměty
Ad 6.
Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil
V Libchyni dne: 30. 4. 2017

Ověřovatelé zápisu:

