Obec Libotov
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152

Zápis číslo 01 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 27.02.2017
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Lebedinský Petr
omluveni: Švába Vladimír-přítomen od 17:55 hodin
Jednání bylo zahájeno v 17:30 hodin a ukončeno ve 19:00 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Kulturně společenské akce obce Libotov pro rok 2017
Plán společných zařízení v k.ú. Dubenec a k.ú. Libotov
Firma Mopos – smlouva na veřejný rozhlas
Nádoby na rostlinný olej
Lesní hospodářská evidence
Zadání územního plánu obce
Přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 1
Provedení technické změny rozpočtu
Různé
a) Topení v objektu obecního úřadu
b) Oprava a údržba střešní krytiny a obvodového zdiva objektu hasičské zbrojnice
c) Vyhláška o ochraně a údržbě veřejné zeleně
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1.

Zahájení

Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele, konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva Libotov.
2.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Starosta obce navrhl zvolit pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovatele zápisu.
Starosta obce navrhl zvolit pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu.
3.

Schválení programu zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání obecního zastupitelstva
Libotov a navrhl hlasováním schválit tento návrh.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 1/17 dne 27.02.2017
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 9/16 ze dne
19.12.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Kulturně společenské akce obce Libotov pro rok 2017

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem organizace kulturně společenských akcí
obce Libotov pro rok 2017.
Setkání občanů důchodců obce Libotov,
které se uskuteční v termínu 04.03.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu Libotov od 14.00
hodin. Zajištěno bude občerstvení (salámové, sýrové a tlačenkové mísy, sekaná, pití nealko i
alkoholické) v obdobném rozsahu jako minulé roky.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Setkání
občanů důchodců obce Libotov dne 04.03.2017.
Den žen,
starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem termínu ke konání Dne žen 11.03.2017.
Zároveň navrhl hlasováním schválit finanční příspěvek v částce 5 000,- Kč na podporu a
zajištění společenského setkání.
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční podporu v částce 5 000,- Kč na konání kulturně
společenské akce Den žen obce Libotov.
Pálení čarodějnic,
Starosta obce navrhl uspořádat tradiční setkání občanů Libotov při příležitosti dne Pálení
čarodějnic dne 30.04.2017
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Pálení
čarodějnic obce Libotov dne 30.04.2017
Volejbalový turnaj,
starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční podporu na poháry vítězům Volejbalového
turnaje obce Libotov ve výši 1 500,- Kč a ve výši 2 000,- Kč na další věcné ceny. Volejbalový
turnaj bude uspořádán dne 20.05.2017 ve sportovním areálu obce Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy podporu konání kulturně společenské akce Volejbalový turnaj
obce Libotov dne 20.05.2017 s poskytnutím částky 1 500,- Kč na poháry vítězům a částky
2 000,- Kč na věcné ceny účastníkům soutěže.
Dětský den,
Starosta obce navrhl hlasováním schválit termín uspořádání akce Dětský den a večerní zábavu
v termínu 10.06.2017
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Dětský
den obce Libotov dne 27.05.2017
Hasičská soutěž,
Starosta obce navrhl hlasováním schválit konání Hasičské soutěže s večerní zábavou v termínu
17.06.2017 a finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup pohárů pro vítěze soutěže.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční částku 3 000,- Kč na nákup pohárů vítězům Hasičské
soutěže v Libotově, která se uskuteční 17.06.2017.
Fotbalový turnaj
Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup
pohárů pro vítěze fotbalového turnaje obce Libotov, který se uskuteční 01.07.2017.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční podporu ve výši 3 000,- Kč na nákup pohárů pro
vítěze fotbalového turnaje obce Libotov, který se uskuteční dne 01.07.2017
Finanční příspěvek Fotbalovému klubu Libotov
Starosta obce navrhl hlasováním schválit dar 15 000,- Kč na provozní potřeby Fotbalovému
klubu obce Libotov.
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční dar 15 000,- Kč na provozní potřeby Fotbalovému
klubu obce Libotov.
Koncert skupiny Vaťák a GreenDay revival
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností uskutečnění koncertu skupin Vaťák a
GreenDay revival 02.09.2017 na sportovním areálu obce Libotov. Diskutována byla forma
,,zapůjčení“ obecního areálu ve prospěch uspořádání kulturně společenské akce. Částka
pronájmu bude dimenzována dle předpokládané spotřeby elektrické energie a vody.
Starosta obce navrhla hlasováním schválit pronájem areálu za částku 3 000,- Kč na podkladě
sepsané smlouvy o pronájmu areálu a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o pronájmu sportovního areálu
k organizaci koncertu skupin Vaťák a GreenDay revival za nájemní částku ve výši 3 000,- Kč.
Setkání občanů Libotov
Starosta obce navrhl hlasováním schválit uskutečnění a organizaci kulturně společenské akce
Setkání občanů Libotova, které se uskuteční dne 09.09.2017. Jako každoročně bude před
zahájením akce vedena Mše svatá v kapli Marie Sedmibolestné v obci Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Setkání
občanů obce Libotov dne 09.09.2017
Den mužů
Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na uspořádání
kulturně společenské akce Den mužů Libotova, která se uskuteční den 23.09.2017.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční podporu 3 000,- Kč na konání kulturně společenské
akce Den mužů obce Libotova.
Rozsvěcení Vánočního stromu Libotov
Starosta obce navrhl hlasováním schválit organizaci a zajištění pořádání kulturně společenské
akce Rozsvěcení vánočního stromu obce Libotova, které se uskuteční dne 02.12.2017.
Zajištění hudebního doprovodu bude řešeno ve shodném obsazení jako v roce 2016.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy organizaci a zajištění pořádání kulturně společenské akce Rozsvěcení
vánočního stromu obce Libotova, které se uskuteční dne 02.12.2017.
6.

Plán společných zařízení v k.ú. Dubenec a k.ú. Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem obce Dubenec na vybudování
protierozních opatření a biokoridoru. Část těchto zařízení se dotýká i pozemků v k.ú.Libotov.
Zastupitelům obce Libotova byl předložen návrh zadání projektové dokumentace protierozních
prvků podle schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Dubenec. Jedná se o protierozní
prvky a biokoridor LBK 5. Tento biokoridor menší částí zasahuje do k.ú. Libotov. Konkrétně
se jedná: p.č. 943 – část LBK 05 - část C – biokoridor s protierozní funkcí
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Starosta obce Libotov navrhl hlasováním schválit realizaci biokoridoru LBK 5 a LBK 05 v
části k.ú. Libotov se stanoviskem, že tyto objekty jsou v souladu s požadavky obce na realizaci
plánu společných zařízení.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy realizaci biokoridoru LBK 5 a LBK 05 v části k.ú. Libotov se
stanoviskem, že tyto objekty jsou v souladu s požadavky obce na realizaci plánu společných
zařízení dle předloženého návrhu obce Dubenec.
7.

Firma Mopos – smlouva na veřejný rozhlas

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem servisní smlouvy,, SMLOUVA O DÍLO
na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro obec Libotov číslo smlouvy
poskytovatele: SD 217506“. Doposud byly servisní služby zajišťovány cestou sdružení obcí
Hustířanka. Náklady na údržbu a opravy bylo nutné hradit právě prostřednictvím sdružení
Hustířanka a jeho sekundární fakturace obci Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit návrh smlouvy servisních služeb zařízení VISO a
pověření starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu servisní smlouvy,, SMLOUVA O
DÍLO na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro obec Libotov číslo smlouvy
poskytovatele: SD 217506“
8.

Nádoby na rostlinný olej a dešťovou vodu

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s budoucím návrhem zajištění a smlouvy o
umístění, obsluze a odvozu sběrných nádob na použitý rostlinný olej s firmou Libor
Černohlávek, se sídlem: Jakub 38, 285 33 Církvice, zastoupena: Libor Černohlávek, IČ:
16539184, DIČ: CZ7101090854. Firma na předem určená místa umístí sběrné nádoby a tyto
bude v pravidelných intervalech bezplatně svážet k likvidaci.
Starosta obce zároveň seznámil přítomné zastupitele s možností umístění záchytných nádob na
dešťovou vodu a to v realizaci shodnou firmou k objektům rodinných domů v obci Libotov pro
účely užitkové vody.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit účast obce Libotov ve společném projektu sdružení
obcí Hustířanka v zajištění sběrných nádob ke shromažďování použitého rostlinného oleje a
nádob pro zachycení dešťové vody.
Hlasování:
pro
7
hlasů,
proti
0
hlasů,
zdrželo
se
0
hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo účast obce Libotov ve společném projektu sdružení obcí
Hustířanka v zajištění sběrných nádob ke shromažďování použitého rostlinného oleje a nádob
pro zachycení dešťové vody.
9.

Lesní hospodářská evidence

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem závazného dokumentu obce jako
vlastníka lesních porostů, zajišťujícího péči o tyto porosty „Systém náležité péče obce
LIBOTOV uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest,
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štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010“. Majitel a hospodář lesního porostu je povinen
pečovat v lesním hospodářství v souladu s tímto dokumentem.
Starosta obce navrhl hlasováním přijetí závazného dokumentu v platnost.
Hlasování:
pro
7
hlasů,
proti
0
hlasů,
zdrželo
se
0
hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo přijetí závazného dokumentu „Systém náležité péče obce
LIBOTOV uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest,
štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010“.
10.

Zadání územního plánu obce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dokumentem ,,Návrh zadání územního plánu
Libotov“, který byl vypracován ve spolupráci s Odborem výstavby a územního plánování
Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Na podkladě tohoto dokumentu bude obci
Libotov umožněno vyhlásit soutěž na dodavatele nového Územního plánu obce Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit tento dokument,, Zadání územního plánu obce
Libotov“.
Hlasování:
pro
7
hlasů,
proti
0
hlasů,
zdrželo
se
0
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dokument ,, Zadání územního plánu obce Libotov“.

hlasů.

11. Přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu
Jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2017 zastupitelstvo stanovilo dodržení
objemu jednotlivých paragrafů rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř
paragrafu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce.
Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke
změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše dotací v příjmech a 50 000,- Kč
ve výdajích, v krizových situacích neomezeně. Tato rozpočtová opatření budou předložena na
vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání.
Hlasování:
pro
7
hlasů,
proti
0
hlasů,
zdrželo
se
0
hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy svěřilo starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází
ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše dotací v příjmech a 50 000,Kč ve výdajích, v krizových situacích neomezeně. Tato rozpočtová opatření budou předložena
na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání.
12. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce se
Zápisem z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 9. ledna 2017, na
kterém Finanční výbor řešil hospodaření obce do 31. prosince 2016, provedení technické
změny rozpočtu obce Libotov. Dne 21. 12. 2016 vydalo Ministerstvo financí vyhlášku č.
463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů.
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Touto vyhláškou byla zrušena mj. položka č. 1351, která byla zahrnuta v rozpočtu obce
Libotov na rok 2017, schváleném dne 19. 12. 2016. Protože se jedná o neplatnou položku
rozpočtové skladby, byla tato nahrazena položkou č. 1382. Zrušený odvod z loterií a
podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, včetně prostředků rozpočtovaných na této
položce. Rozpočet pro rok 2016 vypadá následovně: Příjmy 4 527 915,40 Kč, Financování 1
413 244,60 Kč, celkem tedy 5 941 160 Kč na straně příjmů, Výdaje 5 941 160 Kč.
Dále předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce se
Zápisem z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 20. února 2017, na
kterém Finanční výbor řešil hospodaření obce do 31. ledna 2017, rozpočtová opatření navržená
starostou obce v celkovém objemu 5 634 000 Kč, která navrhl starosta obce v souladu s
pověřením zastupitelstva a která nemají vliv na plánovaný schodek rozpočtu obce.
Zastupitelstvo vzalo zprávy o jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 9.
ledna a 20. února 2017 na vědomí.
13. Rozpočtové opatření č. 1
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1.
v celkové výši 2 817 000 Kč na straně příjmů a 2 817 000 Kč na straně výdajů a navrhl jeho
schválení.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 1 v celkové výši 2 817 000 Kč na straně
příjmů a 2 817 000 Kč na straně výdajů.
14. Provedení technické změny rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností provedení technické změny
rozpočtu, kdy je třeba převést Odvod z loterií a podobných her z položky 1351 na položku
1382.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo „Provedení technické změny rozpočtu“
15.
15a.

Různé
Topení v objektu obecního úřadu

Starosta obce seznámil zastupitele se špatným stavem současného topného systému
akumulačních elektrických topidel. V diskuzi bylo jednáno o možnostech montáže jiného typu
tělesa vytápění, ceny za jednotlivé tarify dle použitého koncového topidla, náklady na výměnu,
možnosti zajištění náhradních dílů a další. Další postup bude řešen i po dohodě se servisním
technikem. Obecně však všichni preferují setrvání u stávajícího typu koncového topného tělesa
s ohledem na celkové náklady na provoz včetně spotřebované energie.
15b.

Oprava a údržba střešní krytiny a obvodového zdiva budovy hasičské zbrojnice
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Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou řešení špatného technického stavu
střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice JSDH Libotov. Také na obvodovém plášti budovy
se začínají projevovat stavební závady a je nutné je co nejdříve řešit.
15c. Vyhláška o ochraně a údržbě veřejné zeleně
Ve společné diskuzi zastupitelů byla vyslovena potřeba dokončení schválení návrhu obecně
závazné vyhlášky na údržbu a ochranu veřejné zeleně. Návrh textu byl zaslán nadřízenému
orgánu k prostudování a schválení již v roce 2016. Obec však doposud nemá potvrzení o
akceptaci formálního zpracování textu vyhlášky.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27.02.2017
1/1. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli
zápisu a pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu.
1/2. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 1/17 ze dne 27.02.2017.
1/3.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Setkání
občanů důchodců obce Libotov konané dne 04.03.2017.

1/4.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční podporu v částce 5 000,- Kč na konání kulturně
společenské akce Den žen obce Libotov dne 11.03.2017.

1/5.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy podporu konání kulturně společenské akce Volejbalový turnaj
obce Libotov dne 20.05.2017 s poskytnutím částky 1 500,- Kč na poháry vítězům a částky
2 000,- Kč na věcné ceny účastníkům soutěže.

1/6.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Dětský
den obce Libotov dne 10.06.2017
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční částku 3 000,- Kč na nákup pohárů vítězům Hasičské
soutěže v Libotově, která se uskuteční 17.06.2017.

1/7.

1/8.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční podporu ve výši 3 000,- Kč na nákup pohárů pro
vítěze fotbalového turnaje obce Libotov, který se uskuteční dne 01.07.2017

1/9.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční dar 15 000,- Kč na provozní potřeby Fotbalovému
klubu obce Libotov.

1/10.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o pronájmu sportovního areálu
k organizaci koncertu skupin Vaťák a GreenDay revival za nájemní částku ve výši 3 000,- Kč.

1/11. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy organizaci a zajištění konání kulturně společenské akce Setkání
občanů obce Libotov dne 09.09.2017
1/12. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční podporu 3 000,- Kč na konání kulturně společenské
akce Den mužů obce Libotova.
1/13. Zastupitelstvo 6 hlasy organizaci a zajištění pořádání kulturně společenské akce Rozsvěcení
vánočního stromu obce Libotova, které se uskuteční dne 02.12.2017.
1/14. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy realizaci biokoridoru LBK 5 a LBK 05 v části k.ú. Libotov se
stanoviskem, že tyto objekty jsou v souladu s požadavky obce na realizaci plánu společných
zařízení dle předloženého návrhu obce Dubenec.
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1/15. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu servisní smlouvy,, SMLOUVA O
DÍLO na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro obec Libotov číslo smlouvy
poskytovatele: SD 217506“
1/16. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo účast obce Libotov ve společném projektu sdružení obcí
Hustířanka v zajištění sběrných nádob ke shromažďování použitého rostlinného oleje a nádob
pro zachycení dešťové vody.
1/17. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo přijetí závazného dokumentu „Systém náležité péče obce
LIBOTOV uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest,
štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010“.
1/18. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo dokument,, Zadání územního plánu obce Libotov“.
1/19. Zastupitelstvo 7 hlasy svěřilo starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází
ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše dotací v příjmech a 50 000,Kč ve výdajích, v krizových situacích neomezeně. Tato rozpočtová opatření budou předložena
na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání.
1/20

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 1 v celkové výši 2 817 000 Kč na straně
příjmů a 2 817 000 Kč na straně výdajů.

1/21

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo „Provedení technické změny rozpočtu“

V Libotově 27.02.2017

-----------------------místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

------------------------starosta obce

............................................
….........................................
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