Zápis č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
konaného dne 3. 3. 2018
Přítomni: Robin Martinek, Miloslav Zelinka, M. Poláček, Karel Stříbrný, Stanislav Pavlát
Omluveni:
Hosté:
Občané
Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a občany.
Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Karla Stříbrného
a Miloslava Zelinku
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:
1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnocení činnosti obce za rok 2017
Výhled činnosti obce na rok 2018
Projednání aktuální agendy
Různé, diskuse
Závěr

Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů
pro - proti - zdržel se
5- 0- 0

Ad 1.
Starosta podal informaci o hospodaření obce v roce 2017. Podal komentář k tabulce příjmů a výdajů, která
obsahuje shrnutí hospodaření obce, výši příjmů a výdajů. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši cca 385
tis. Kč. V průběhu roku probíhaly práce související s údržbou zeleně, pozemků a komunikací, vyžínání a
sekání trávy, zpevnění lesních komunikací a pravidelné práce v lese, zejména s ohledem na výskyt kůrovce.
Byla nově vybavena kuchyňka obecního úřadu, provedeno malování a výměna koberců na stěnách. Došlo
k úpravě povrchu hřiště, byly pořízeny uniformy a pracovní oděvy pro JSDH. Obec ve spolupráci s SDH
uspořádala několik společenských a kulturních akcí.
Usnesení: OZ bere na vědomí informaci o zhodnocení činnosti obce za rok 2017
pro - proti - zdržel se
5- 0- 0

Ad 2.
Starosta shrnul prioritní body, které jsou v plánu na letošní rok, tj. schválení návrhu obecního praporu a znaku
obce a s tím plánované oslavy v září, pokračování v nátěru svodidel a mostků, práce v lese, výspravy místních
komunikací, údržba zeleně. Ve spolupráci s JSDH organizace kulturně společenských akci v průběhu celého
roku. Komunální volby podzim 2018.
Usnesení: OZ schvaluje navržený plán činnosti obce na rok 2018
pro - proti - zdržel se
5–0–0

Ad 3.
Návrh Smlouvy na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost ve výši 26.355,- Kč.
Dohoda o provedení práce Ing. Dudková – vedení účetnictví
Žádost na umístění ČOV Heinzl – jedná se o pozemek č. 278/1 v majetku obce. Obec souhlasí s umístěním
potrubí, s tím že práce budou od zahájení dokončeny nejpozději do 20 dnů od jejich zahájení a obecní pozemky
budou uvedeny do původního stavu včetně zajištění travního ozelenění.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost ve výši
26.355,- Kč na rok 2018.
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Dudkovou
Obec souhlasí s umístěním potrubí, s tím že práce budou od zahájení dokončeny nejpozději do 20 dnů od
jejich zahájení a obecní pozemky budou uvedeny do původního stavu včetně zajištění travního ozelenění.
pro - proti - zdržel se
5–0–0

Ad 4.
Diskuse – oprava cesty ve Farách
Pohádkový les 2018 – organizačně-technické informace a náměty
Ad 5.
Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil
V Libchyni dne: 3. 3. 2018

Ověřovatelé zápisu:

