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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  

 
 

Výpis Usnesení č. 12/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 12. 12. 2019, od 18:00 hodin. 
 
 
 

Usnesení č. 1/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Jiřího Pauluse, Milana Pilaře a 
zapisovatelem Petra Kindelmanna. 

 
Usnesení č. 2/12/2019 

 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. 11 ze dne 14. 11. 2019 
3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 30. 11. 2019 a RO č. 8/2019  
4. Projednat Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 

rok 2020 -2023  
5. Projednat Příkazní smlouvu mezi smluvními stranami „Obec Libkov a JUDr. Vladimír 

T-advokát“ 
6. Projednat poplatek za pitnou vodu na rok 2020 
7. Projednat podání žádosti na doplnění soustavy veřejného osvětlení 
8. Projednat nabídku od firmy ČESKO katalog s. r. o. – služba za zápis do 30 

internetových katalogů  
9. Projednat žádost o příspěvek na činnost ZO ČSV z. s. Nasavrky pro rok 2020  
10. Projednat Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Libkov na rok 2020 
11. Projednat NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019 
12. Projednat smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení u č. p. 28 
13. Diskuse 
14. Závěr 

 
Usnesení č. 3/12/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2019 
ze dne 14. 11. 2019. 

 
Usnesení č. 4/12/2019  
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 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 11/2019 ze dne 14. 11. 2019, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
 

Usnesení č. 5/12/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 30. 11. 

2019. 
 
 
Usnesení č. 6/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 s vyrovnanými 
příjmy a výdaji ve výši 418 200,- 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. 

 
Usnesení č. 7/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozpočet na rok 2020 a to vyrovnaný s příjmy ve 
výši 2 143 100,-Kč a s výdaji ve výši 2 143 100,-Kč. 

 
Usnesení č. 8/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 
2023.  

 
Usnesení č. 9/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Příkazní smlouvu mezi smluvními stranami „Obcí 
Libkov a JUDr. Vladimírem T-advokátem“ za kompletní administraci výběrového řízení na akci 
„Posílení vodárenské soustavy v obci Libkov“ a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 10/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje poplatek pitné vody na rok 2020 ve výši 20,- 
Kč/m3. 

 
Usnesení č. 11/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti na doplnění soustavy veřejného 
osvětlení u č. p. 20 a oslovit firmu ELMONT DPU, s.r.o. Starý Dvůr 38, 538 43 Třemošnice a 
pověřují starostu jednáním. 

 
Usnesení č. 12/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje proplacení faktury za firemní zápis do 30 
internetových katalogů firmě ČESKO katalog s. r. o. 

 
Usnesení č. 13/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na 
činnost ZO ČSV Nasavrky v kalendářním roce 2020. 
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Usnesení č. 14/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje plán Informací o konání zastupitelstva obce 
Libkov na rok 2020. Změna konání zasedání je vyhrazena s dodržením § 93 (1) zákona 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  
 

Usnesení č. 15/12/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nenavýšení odměn pro neuvolněné členy 
zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. 

 
Usnesení č. 16/12/2019 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zákonem stanovenou minimální výši odměny od 

1. 1. 2020 neuvolněnému starostovi obce 12 888,-Kč. 
 
Usnesení č. 17/12/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV. Odběrné místo je na s. p. č. 75, 
prodejna č. p. 28, hodnota jističe 3 x 25 A, k připojení přímotopného topení 12 kW a pověřují 
starostu podpisem smlouvy. 

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

 
 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 22. 12. 2019 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus    Podpis………………………… Dne: 22. 12. 2019 

 

Jméno: Milan Pilař          Podpis………………………… Dne: 22. 12. 2019 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 12. 2019   Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30. 12. 2019 
Sejmuto: 24. 1. 2020          Sejmuto z elektronické úřední desky: 24. 1. 2019 
 


