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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 

Výpis Usnesení č. 9/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 19. 9. 2019, od 19:00 hodin. 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Romana Čapka, Jiřího Pauluse a 
zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. 

 

Usnesení č. 2/9/2019 

 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. 8 ze dne 27. 6. 2019 

3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 31. 8. 2019 a Rozpočtové opatření č. 6 a 7  
4. Projednat zápis FV a KV 
5. Projednat Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci  
6. Projednat podání žádosti na dotace DT č. 1-5 
7. Projednat žádost o poskytnutí finančního daru  
8. Projednat odměny za vykonanou práci u obce 
9. Mimořádné jednání u prodejny 
10. Diskuse  
11. Závěr 

 

Usnesení č. 3/9/2019  

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2019 
ze dne 27. 6. 2019. 

 

Usnesení č. 4/9/2019  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 8/2019 ze dne 27. 6. 2019, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
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Usnesení č. 5/9/2019 

 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 31. 8. 
2019. 

 

Usnesení č. 6/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019 a RO č. 
7/2019 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. 7/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 1/2019, zápis č. 2/2019 a zápis 3/2019 
FV v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., § 119 odstavec 2, a) a b) s výhradou. 

 

Usnesení č. 8/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 1/2019, zápis č. 2/2019 a zápis č. 3/2019 
KV v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., § 119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 

 

Usnesení č. 9/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov v souladu § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje koupi pozemků p. č. 12/2 o výměře 42 m2 a p. p. č. 12/3 
o výměře 15 m2 odděleny geometrickým plánem 216-1107/2018 z pozemku p. č. 12 a to vše 
v k. ú. Libkov u Nasavrk od za cenu ve výši 1710 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá. 

 

Usnesení č. 10/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje na rok 2020 o dotační titul č. 4 - Výstavba, rekonstrukce a oprava 
místních komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch.  

 

Usnesení č. 11/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru Farní charitě 
Chrudim ve výši 5 000,- Kč a pověřují starostu podpisem Darovací smlouvy. 
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Usnesení č. 12/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje za vykonanou práci u obce na Dohodu o 
provedení práce, bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši 100,- Kč/hod a odměnu na 
občerstvení při brigádě ve výši 50,- Kč na akci. Platnost od 1. 10. 2019. 

 

Usnesení č. 13/9/2019 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozhodnutí schválení ohraničit cestu a pěšinu 
betonovými zahradními obrubníky a okolo veřejné cesty silničními obrubníky na akci 
„Komunitní zahrady, parky a zákoutí“. 

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

 
 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 29. 9. 2019 
 
Ověřovatelé:  

Jméno: Roman Čapek    Podpis ………………………… Dne: 29. 9. 2019 

 

Jméno: Jiří Paulus           Podpis ………………………… Dne: 29. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 9. 2019    Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30. 9. 2019 
Sejmuto: 17. 10. 2019          Sejmuto z elektronické úřední desky: 17. 10. 2019 


