ZÁPIS

č. 1 2 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 7.12.2020 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. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
3. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2025
4. Projednání stavu požární ochrany v obci
5. Inventarizace za rok 2020
6. Schválení dodatků smluv s odpadovou firmou Rumpold, a.s.
7. Projednání stanoviska obce k dokumentaci pro vydání společného povolení
k technické infrastruktuře zóny B1
8. Projednání a odsouhlasení vnitřní směrnice „Zpracování osobních údajů při
pořizování obrazových a zvukových záznamů“
9. Projednání a odsouhlasení revize vnitřní směrnice „Zadání veřejné zakázky
malého rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“
10. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 7/2020
11. Informace
12. Různé
13. 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.

Projednání návrhu rozpočtu na 2021.
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2021, předložený starostou obce. Rozpočet
zohledňuje předpokládané snížení daňových příjmů (ekonomické dopady COVID-19,
zrušení superhrubé mzdy) v roce 2021.
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný - příjmy ve výši 1.715.400,- Kč, výdaje ve
výši 1.715.400,- Kč.
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Projednaný rozpočet byl vyvěšen dne 9.12.2020 na úřední desku obce (včetně
elektronické verze). Projednaný návrh rozpočtu viz Příloha 1 tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2025.
Byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu je v souladu se schváleným Programem obnovy vesnice
Libějice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Projednání stavu požární ochrany v obci.
Starosta obce seznámil v souladu s odst. 1 Požárního řádu obce Libějice pro
zabezpečení úkolů požární ochrany v obci zastupitelstvo se stavem požární ochrany
v obci za rok 2020.
Starosta na závěr konstatoval, že stav požární ochrany v obci Libějice je bez závad.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Inventarizace za rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán inventur za rok 2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.

Schválení dodatků smluv s odpadovou firmou Rumpold, a.s.
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Dod. č. 17 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Libějice a Dod. č. 4 ke smlouvě o
zabezpečení separovaného sběru v obci Libějice. U obou dodatků se jedná o navýšení
poplatků za odvoz komunálního a separovaného odpadu o výši inflace za rok 2019.
Zastupitelstvo obce po diskusi souhlasí s uzavřením obou výše uvedených dodatků
smluv.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7.

Projednání stanoviska obce k dokumentaci pro vydání společného povolení
k technické infrastruktuře obytné zóny B1
Zástupce investora zóny B1 (dle ÚP Libějice), Mgr. Zdeněk Tupý, předložil na obec
ke schválení dokumentaci pro vydání společného povolení k technické infrastruktuře
obytné zóny B1 (zpracovatel Ing. René Skalický, 09/2020),
Po podrobném projednání jednotlivých částí dokumentace zastupitelstvo se záměrem
dokumentace pro vydání společného povolení k technické infrastruktuře obytné zóny
B1 souhlasí. Starosta písemně uplatní vznesené připomínky zastupitelstva na zástupce
investora.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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8.

Projednání a odsouhlasení vnitřní směrnice „Zpracování osobních údajů při pořizování
obrazových a zvukových záznamů“
Starosta obce předložil ke schválení novou vnitřní směrnici pro „Zpracování osobních
údajů při pořizování obrazových a zvukových záznamů“
Účinnost této směrnice je od 8.12.2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

9.

Projednání a odsouhlasení revize vnitřní směrnice „Zadání veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.
Starosta obce předložil ke schválení revizi vnitřní směrnice „Zadání veřejné zakázky
malého rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.
Účinnost této směrnice je od 8.12.2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

10. Rozpočtové opatření č. 7/2020.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2020,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2020. RO č. 7/2020 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.
11. Informace:
- Z důvodu trvání epidemie viru SARS CoV-2 se letos neuskuteční tradiční Vánoční
zpívání u vánočního stromku ani vánoční zasedání obecního úřadu. Na návrh
místostarostky budou aktuální informace o obci předány občanům formou tzv.
„Vánoční ozvěny“, která bude doručena do poštovních schránek. Zajistí
místostarostka, spolupracují všichni členové zastupitelstva.
- Obec podá v termínu do 31.12.2020 žádost o dotace z programu POV JČ kraje v roce
2021 na akci „Obnova dětského hřiště Libějice“. Informace o přidělení dotace budou
k dispozici přibližně v dubnu - květnu 2021.
12. Různé:
13. Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 12/2020, konaného dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/12/2020ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce odsouhlasuje návrh rozpočtu na rok 2021 jako rozpočet vyrovnaný příjmy ve výši 1.715.400,- Kč, výdaje ve výši 1.715.400,- Kč.
Usnesení 2/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce odsouhlasuje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2025
v navrženém znění.
Usnesení 3/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v obci za
rok 2020 v předloženém znění. Stav požární ochrany v obci je bez závad.
Usnesení 4/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2020 v předloženém znění.
Usnesení 5/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice souhlasí s uzavřením Dod. č. 17 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Libějice a Dod. č. 4 ke smlouvě o
zabezpečení separovaného sběru v obci Libějice s odpadovou firmou Rumpold, a.s.,
v navrženém znění.
Usnesení 6/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem dokumentace pro vydání společného povolení
k technické infrastruktuře obytné zóny B1. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi písemně
uplatnit připomínky zastupitelstva na zástupce investora do 15.12.2020.
Usnesení 7/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici „Zpracování osobních údajů při pořizování
obrazových a zvukových záznamů“ s účinností od 8.12.2020.
Usnesení 8/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje revizi vnitřní směrnice „Zadání veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ s účinností od
8.12.2020.
Usnesení 9/12/2020 ze dne 7.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. Drtina František
starosta obce
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Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa

Přílohy:
1. Projednaný návrh rozpočtu obce Libějice na rok 2021
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