ZÁPIS

č. 7 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 13.7.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Petr Lutovský,
Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Jaroslav Lutovský
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Projednání a schválení zastavovacího plánu pro lokalitu B1 dle ÚP Libějice
3. Prodej zahradního traktoru
4. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 3/2020
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.

Projednání a schválení zastavovacího plánu pro lokalitu B1 dle ÚP Libějice
Pan Ing. René Skalický předložil jménem majitelů většiny parcel v lokalitě B1 (dle ÚP
obce Libějice), Mgr. Tupého a JUDr. Mizerové, ke schválení zastavovací plán
pro lokalitu B1.
Zastupitelstvo po diskusi konstatuje, že navržená architektonická situace je v souladu
s platným ÚP obce Libějice.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený zastavovací plán (Územní studie - výkresy
koordinační a architektonická situace, datum 08/07/2020) lokality B1 dle platného ÚP
obce Libějice.
Ostatní náležitosti (počet podlaží, tvar střechy, napojení na sítě atp.) výstavby RD
v lokalitě B1 budou řešeny ve fázi územního řízení a stavebních povolení RD na
jednotlivých parcelách.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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3.

Prodej zahradního traktoru
Vzhledem k pořízení nového zahradního traktoru na údržbu obecních ploch
zastupitelstvo schvaluje odprodej stávajícího zahradního traktoru AGS STARJET
Exclusive 20/102 VANGUARD p5 (rok pořízení 2008) minimálně za zůstatkovou
cenu (25.431,- Kč). Vyvěšení záměru prodeje (obálkovou metodou, nejvyšší nabídce)
zajistí starosta.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2020. RO č. 3/2020 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:
- Starosta děkuje JSDHO obce za provedení technického zásahu - zajištění úklidu
popadaných větví v návesním rybníku po bouřce ve večerních hodinách dne
10.7.2020.
6. Různé:
7.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 7/2020, konaného dne 13.7.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/07/2020 ze dne 13.7.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje předložený zastavovací plán (Územní studie výkresy koordinační a architektonická situace, datum 08/07/2020) lokality B1 dle
platného ÚP obce Libějice.
Usnesení 2/07/2020 ze dne 13.7.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje odprodej stávajícího zahradního traktoru AGS
STARJET Exclusive 20/102 VANGUARD p5 (rok pořízení 2008) minimálně za
zůstatkovou cenu (25.431,- Kč). Zastupitelstvo zároveň ukládá starostovi vypsat záměr o
prodeji (nabídky obálkovou metodou, hodnotící kritérium nejvyšší cenová nabídka).
Usnesení 3/07/2020 ze dne 13.7.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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