ZÁPIS

č. 9 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 14.9.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Vyřazení DDHM z evidence
3. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 5/2020
4. Informace
5. Různé
6. Usnesení a závěr
1.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. František Drtina. Konstatoval,
že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Vyřazení DDHM z evidence.
Účetní obce B. Smržová po dohodě se starostou obce připravila seznam
opotřebovaného a nefunkčního drobného hmotného majetku obce a navrhuje uvedené
položky vyřadit z evidence DDHM.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením předložených položek opotřebovaného a
nefunkčního drobného hmotného majetku z evidence DDHM. Seznam vyřazených
DDHM je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3.

Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2020,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2020. RO č. 5/2020 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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4. Informace:
- Práce na obou projektech z programu POV JČ v roce 2020, tj. „Rekonstrukce
veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ a „Nákup techniky k údržbě veřejných
prostranství“ byly v termínech a v požadované kvalitě dokončeny.
- Info o průběhu jednání o prodeji objektu váhy s částí pozemku (st. 41 a část pozemku
parc. číslo 555/1): dle předloženého znaleckého odhadu je cena za pozemek 200,Kč/m2, nyní se jedná o ceně stavby.
5.
-

Různé:

6.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 9/2020, konaného dne 14.9.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/9/2020 ze dne 14.9.2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením předložených položek opotřebovaného a
nefunkčního drobného hmotného majetku z evidence DDHM. Seznam vyřazených
DDHM je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení 2/9/2020 ze dne 14.9.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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