ZÁPIS

č. 8 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 3.8.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Mgr. Petra Pychová
Hosté:
M. Lutovský
Omluven:
M. Pfeiferová
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Prodej zahradního traktoru
3. Odsouhlasení zařazení obce Libějice do územní působnosti MAS Lužnice, z.s.
v dalším programovém období
4. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 4/2020
5. Informace
6. Různé
7. 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Prodej zahradního traktoru
Na základě usnesení 2/07/2020 ze dne 13.7.2020 vypsal starosta obce záměr o prodeji
movitého majetku obce, který je již pro její činnost dále nepotřebný.
Záměr o prodeji byl zveřejněný vyvěšením na úřední desce obce, včetně elektronické,
od 15.7.202020 do 4.8.2020.
Předmětem prodeje je zahradní traktor AGS STARJET Exclusive 20/102
VANGUARD p5 (rok pořízení 2008), odsouhlasen byl prodej obálkovou metodou
nejvyšší nabídce minimálně za zůstatkovou cenu (25.431,- Kč).
V termínu dle vypsané výzvy byla na obecní úřad doručena pouze jedna nabídka:
- Miroslav Lutovský, Libějice čp. 8
Otevírání obálek proběhlo v rámci projednávání tohoto bodu programu. Doručená
nabídka splňuje formální požadavky výzvy, nabídnuta byla následující cena:
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- Miroslav Lutovský – 27.200,- Kč
Pan Miroslav Lutovský byl přítomen otevírání obálek.
Dle vypsané výzvy je jediným hodnotící kritériem nejvyšší nabízená cena. Nabídnutá
cena splňuje požadavek na minimální nabídkovou cenu požadovanou ve výzvě.
Zastupitelstvo schvaluje postup prodeje movitého majetku obce, který je již pro
její činnost dále nepotřebný (zahradní traktor AGS STARJET Exclusive 20/102
VANGUARD p5) a schvaluje prodej panu Miroslavu Lutovskému, bydliště
Libějice čp. 8, za cenu 27.200,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Odsouhlasení zařazení obce Libějice do územní působnosti MAS Lužnice, z.s.
v dalším programovém období.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o přípravě MAS Lužnice, z.s. (obec Libějice je
členem MAS Lužnice, z.s.) na další programové období (příprava projektů na období
2021 – 2024).
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením území obce Libějice do územní působnosti
MAS Lužnice, z.s. v dalším programovém období.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2020. RO č. 4/2020 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Informace:
- Dne 29.8.2020 proběhne brigáda na posečení travních ploch v majetku obce a v okolí
obou hřišť. Zúčastní se hlavně členové zastupitelstva s obecní technikou na údržbu
zeleně.
- Dne 5.9.2020 bude jako částečná náhrada za dětský den 2020 (dětský den se letos
neuskutečnil z důvodu COVID-19) uspořádáno odpoledne pro děti pod názvem
„Loučení s prázdninami“. Program připraví místostarostka, Mgr. Petra Pychová,
organizaci zajistí SDH Libějice + celé zastupitelstvo.
- 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.
- Informace o konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
v termínu 2. a 3. října 2020: V obci Libějice bude jeden volební okrsek. Zastupitelstvo
obce Libějice podle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů, stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise - minimální počet
jsou 4 členové. Dále Zastupitelstvo obce Libějice podle § 17 odst. 6 zákona č.

2

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, jmenuje paní Irenu Drtinovou
zapisovatelkou okrskové volební komise. Přípravy voleb probíhají dle HMG.
6.
-

Různé:

7.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 8/2020, konaného dne 3.8.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/8/2020 ze dne 3.8.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje postup prodeje movitého majetku obce, který je již pro její
činnost dále nepotřebný (zahradní traktor AGS STARJET Exclusive 20/102
VANGUARD p5) a schvaluje prodej panu Miroslavu Lutovskému, Libějice čp. 8, za
cenu 27.200,- Kč. Zastupitelstvo zároveň ukládá starostovi uzavřít do 7.8.2020 kupní
smlouvu na prodej traktoru.
Usnesení 2/8/2020 ze dne 3.8.2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením území obce Libějice do územní působnosti
MAS Lužnice, z.s. v dalším programovém období.
Usnesení 3/8/2020 ze dne 3.8.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Kozojed
Josef Cimpa
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