ZÁPIS

č. 2 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 10.2.2020 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. Schválení OZV 1/2020 o místních poplatcích
3. Informace
4. Různé
5. 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.

Schválení OZV 1/2020 o místních poplatcích.
Starosta na základě drobné chyby v OZV č. 1/2019 o místních poplatcích, nalezené při
kontrole MV ČR, připravil ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o
místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních
poplatcích.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3. Informace:
- Ve dnech 1.1.2020 až 20.1.2020 byla provedena inventarizace majetku obce Libějice.
Stav uvedený v inventarizačním soupise odpovídá skutečnému stavu zjištěnému při
inventarizaci.
- Starosta se zúčastnil pravidelného setkání starostů okresu Tábor s představiteli KÚ Jč
kraje dne 29.1.2020 v Soběslavi. Ve stručnosti seznámil členy zastupitelstva s na
setkání probíranými tématy:
 Informace z oblasti sociálních věcí, školství a volnočasových aktivit
 Informace z oblasti zdravotnictví
 Informace z oblasti investic, regionálního rozvoje a evropské záležitostí
 Informace z oblasti financí, ekonomiky a majetku kraje
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 Informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství
 Informace z oblasti životního prostředí, zemědělství lesnictví, venkova, dotací
Více viz zápis ze setkání starostů okresu Tábor ze dne 29.1.2020.
4. Různé:
5.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 2/2020, konaného dne 10.2.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/02/2020 ze dne 10.2.2020
Zastupitelstvo obce vydává OZV 1/2020 o místních poplatcích.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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